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JUNTS DAVANT LES NECESSITATS
DEL COL·LECTIU DE MESTRES I PROFESSORAT DE RELIGIÓ
Junts volem donar resposta a les necessitats del col·lectiu de mestres i professorat de religió
des d’una perspectiva integral i integradora.
INTEGRAL
Perquè som una organització professional que vetlla pel reconeixement social, polític i en l’àmbit de
l’educació dels docents de religió del nostre país.
Defensem la nostra professionalitat perquè defensem qui som. Un dels elements que conforma la identitat
de les persones és, precisament, la seva ocupació professional; sovint quan se’ns pregunta què som se’ns
demana per la nostra professió i nosaltres som mestres, professores i professors de religió.
Som i volem ser docents de religió i podem estar orgullosos perquè som un col·lectiu professional
sobradament format. Per a Junts, la formació permanent és una qüestió nuclear i a partir d’aquesta
defensem els drets laborals i professionals del nostre col·lectiu, per això l’organització de cursos de
formació esdevé una prioritat en la nostra planificació anual. La participació massiva de mestres i
professorat de religió en aquests cursos és el millor aval a l’hora de reivindicar els nostres drets.
INTEGRADORA
Perquè
com
a
organització
professional sempre
hem tingut una cura
especial
en
relacionar-nos amb
els partits polítics i
les
organitzacions
socials i educatives
del nostre àmbit amb
l’objectiu
d’establir
sinèrgies
que
contribueixin a la
millora
de
les
condicions laborals i
professionals
dels
docents de religió en
centres públics.
El coneixement i,
més
important
encara,
el
reconeixement mutu
és la base més sòlida
sobre la que es
poden
construir
projectes de futur.

Aquesta voluntat permanent per construir ponts de diàleg ha revertit en que
JUNTS s’hagi convertit en el referent professional a qui s’adrecen els partits i
l'Administració quan cal abordar temes que afecten al nostre col·lectiu.

Som professionals
docents de religió.
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INTEGRAL
Perquè també som una organització sindical que
vetlla pels nostres drets laborals. Per a JUNTS la
dignitat de les persones treballadores, aquelles que
necessitem del sou que ens paguen per la nostra
feina per a cobrir totes les nostres necessitats
personals i familiars, és un altre dels fonaments
sobre el que construïm el nostre treball en la
defensa dels nostres drets professionals i laborals,
per això ens presentem a les eleccions sindicals.
La participació massiva de docents de religió en
aquestes darreres eleccions i els vostres vots fan
que JUNTS sigui el sindicat de docents de religió
amb més suport i delegats sindicals al conjunt de
Catalunya. Una gran responsabilitat que fa que als
nostres plans de treball la defensa dels nostres
drets davant de l’Administració ocupi un lloc
preferent.
Com a representants electes del nostre col·lectiu,
som presents als comitès i meses tècniques que
convoca
periòdicament
el
Departament
d’Ensenyament on tenim un paper molt destacat.
Hem estat els artífexs de les grans millores que ha
viscut el nostre col·lectiu en els darrers anys i
actualment som l’únic garant que aquestes
conquestes no es perdin, per això fem de
l’acompanyament i resolució dels conflictes
quotidians amb que es troben mestres i
professorat de religió una de les nostres senyes
d’identitat.
En l’àmbit de personal laboral docent del
Departament d’Ensenyament se’ns reconeix com a
hàbils negociadors i alhora com a gent ferma en la
defensa de les persones que formen part del
nostre col·lectiu. Mai hem acceptat un acord que
hagi comportat la pèrdua de llocs de treball ni
tampoc la precarització d’una part del col·lectiu. Hi
ha coses que són innegociables. El concurs per
assolir una destinació definitiva en centres docents
va tenir un preu massa elevat, ja que, molts
companys nostres van perdre la seva feina.
Per totes i cadascuna d’aquestes persones ens vam
oposar enèrgicament a aquest acord.
INTEGRADORA
Perquè som una organització sindical que sempre
hem tingut un interès molt gran en incorporar el
màxim de forces sindicals als acords que hem
signat amb l’administració educativa, objectiu que
no sempre hem assolit, però al marge dels
resultats mai hem trencat els ponts de diàleg i
col·laboració. La unitat d’acció sindical per a

nosaltres no implica la renúncia als posicionaments
propis de cadascun dels sindicats, per a nosaltres
més important que el que ens diferencia és allò
sobre el que podem arribar a acords, en aquest
sentit la nostra satisfacció és gran perquè sempre
hem tingut la capacitat de sumar majories
suficients per fer avançar les nostres propostes.
Som
personal
laboral
docent
del
Departament d’Ensenyament, som docents
de religió.
INTEGRAL
Perquè també som una organització plural que
aplega dones i homes, que malgrat tenir ideologies
molt diferents, tenim un nexe d’unió molt
important, a saber, com a organització professional
i sindical la nostra acció clava les seves arrels en
els valors de l’Evangeli i la Doctrina Social de
l’Església.
Les diferències que hi ha entre nosaltres són
quelcom positiu i que ens complementa. Però per
tal de construir un projecte sòlid cal una base
ferma que s’alimenta del que tenim en comú: la
lluita per la justícia social aplicada a les condicions
de vida i de treball de les persones que ens
dediquem professionalment a la docència de la
religió a l’escola pública catalana. No es pot
encapçalar una organització professional i sindical
com la nostra sense tenir punts de referència
fermament arrelats.

INTEGRADORA
Perquè fem la nostra tasca en diàleg permanent
amb l'Església, les formacions polítiques, les
centrals sindicals i els moviments de renovació
pedagògica. Aquest diàleg, però, únicament té un
topall: no renunciar mai a ser qui som. I, per sobre
tot, portem a terme la nostra tasca sindical en
diàleg permanent amb vosaltres.
Som gent treballadora, som gent professional, som
gent compromesa amb els nostres valors. Junts
som mestres, professores i professors de religió.

ACOMPANYAMENT PERSONALITZAT
Una de les principals tasques que portem a terme a
JUNTS és atendre a mestres i professors de religió que
ens demanen ajuda. No sempre resulta fàcil, però amb
paciència i amb capacitat d’interlocució els problemes
van trobant solució.
A continuació, us mostrem alguns dubtes i/o problemes
que ens han formulat i que em resolt darrerament:
Voldria canviar de centre. Com ho puc fer si ja he
concursat i sóc definitiu/definitiva? R: El VI conveni Únic
Col·lectiu, que és d’aplicació al docents de religió, es
contempla aquesta possibilitat.
Tinc un familiar gran a qui cuidar i voldria una reducció
temporal de la jornada laboral i recuperar-la més tard.
És possible? R: Si que és possible.
Al meu centre no em deixen fer religió a tots els
cursos, tot i que ho marca la llei. Com fer-ho? R: A
petició de l’afectat o afectada un membre de JUNTS es
reuneix amb la junta directiva per cercar-ne una solució.
Els resultats han estat positius i en cap cas hi hagut
problemes posteriors. Aquestes trobades fan que el
mestre o professor se senti acompanyat .
M’han avisat que he de signar un nou contracte, em
podeu acompanyar per que tot sigui correcte? R: No has
de signar nou contracte si ja ets indefinida tot i que hagis

canviat de centre. En tot cas una addenda al contracte
vell. ( sap què? millor que l'acompanyem)
Estic a diferents centres . Tinc obligació d’anar a totes
les reunions que es convoquen en les meves tardes
lliures? Com puc dosificar-les legalment?
Em poden reduir la Jornada laboral?
Com puc fer per mantenir o tenir la Jornada sencera?
Puc formar part de la Junta directiva?
Volen donar-me una tutoria tècnica. És possible?
No se si estic cobrant els triennis i sexennis
correctament. Com ho puc saber de manera ràpida?
La meva antiguitat no és la correcte a ATRI i tampoc
em surten els cursos al meu historial. Diuen que ja s’ho
miraran però ja fa 5 mesos i tot segueix igual.
Vull que em reconeguin anys treballats a d’altres
centres privats. És possible? Com fer-ho?
Per a qualsevol dubte que tingueu no dubteu en fer-nos
una trucada a qualsevol telèfon de JUNTS o bé si ho
preferiu també ens podeu enviar la vostra pregunta a la
nostra adreça de correu electrònic:
juntsdocentsreligio@gmail.com

REPRESENTACIÓ SINDICAL, EINA NECESSÀRIA
JUNTS representa sindicalment els docents de religió davant l’Administració de la Generalitat. El nostre
objectiu és mantenir i consolidar els acords que hem aconseguit fins al moment i posar sobre la taula
noves propostes de millora per al nostre col·lectiu.
Representa els treballadors i treballadores del personal laboral del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya als Comitès provincials i al Comitè Intercentres, on participen tots els
representants elegits a les eleccions sindicals. Als Comitès de Lleida i Tarragona tenim la presidència
d’aquests òrgans.
Al Comitè Intercentres, que és l’espai de màxima representació dels treballadors, participen Montse Batlle i
Mari Luz Gómez així com també altres delegats i delegades en qualitat de tècnics i assessors, quan així ho
requereix el tema a tractar.
Aquest òrgan es reuneix amb l’Administració de la Generalitat i tots els acords o resolucions són revisats
prèviament per aquest Comitè, tot i que no cal la seva signatura perquè l’Administració publiqui una
resolució. Quan així ho requereix, es formen taules tècniques o grups de treball específics per al diàleg de
les resolucions i les reclamacions i incidències derivades dels procediments.
El curs que expira, a banda de tractar temes relacionats amb els col·lectius representats en el Comitè (Llars
d’infants, personal de neteja, fisioterapeutes i altres) també s’han abordat temes específics del nostre
col·lectiu: la resolució per la qual els docents accedeixen a la destinació definitiva, la borsa de treball de
substituts i la nova proposta per assolir els estadis docents.
Creiem que en aquest espai és molt important la nostra participació i aportació des de la relació i la
complicitat amb la resta dels representats sindicals, a vegades gens fàcil.
Amb CCOO hem signat i consolidat les nostres millores laborals els últims anys. En aquesta tasca sindical
és també molt important el contactes amb tècnics del Departament tant a “Via Augusta” com als diferents
Serveis Territorials per temes concrets, en referència a consultes derivades del Concurs com en
reclamacions individuals.

PER UNA FORMACIÓ INTEGRAL
Els cursos realitzats han estat un èxit, tant en
nombre de participació com en assoliment
d’objectius esperats pels/les cursetistes.

Va ser un curs de places limitades i ja hi ha mestres
apuntats pel curs 2014-2015.
Encara ens queda temps per realitzar els cursos
d’estiu. Un curs programat per als dies 1 i 2 de juliol
que nos ajudarà a aprendre com mostrar un temple
als nostres alumnes: la catedral de Barcelona i
Santa Maria del Mar.

I una gran novetat!!! El curs a Montserrat, dels dies
3 i 4 de juliol. On coneixerem de primera mà i “in
situ” el monestir, la muntanya i les seves ermites.
És un curs diferent als fets fins ara per la dimensió
de pernoctació i convivència que comporta. Ens
A Barcelona i Girona es va fer una formació quedem a dormir una nit, i fem una bona excursió
sobre “Jocs i Pel·lícules” per a Primària, amb la d’unes quantes hores, visitant diferents ermites i
professora Lourdes Monfort. El temps se’ns va fer gaudint d’un paisatge increïble ple de riquesa
curt per la quantitat d’experiències que aportaven espiritual i natural. Recordem que les seves places
tots/es els/les participants. Pel bon clima de son limitades pel tipus de curs.
compartir i adonar-nos de les grans possibilitats que
tenen aquestes metodologies tan engrescadores per Des de JUNTS volem continuar oferint una formació
als infants. A Secundària es va fer una formació de de qualitat perquè sabem que la professionalitat va
TIC, amb la professora Núria Prunès. On cada lligada a la qüestió laboral docent. Si som mestres i
participant, segons el nivell que ja portava, va professorat competent, la nostra àrea es valora. Si
poder moure’s pel món cibernètic amb molta més som mestres i professorat que es preocupa per
agilitat. I amb ganes d’utilitzar-la més amb els/les continuar aprenent, la nostra assignatura pren
importància i es converteix en quelcom rellevant
adolescents i joves de l’Institut.
alhora d’educar als nostres infants i joves. Una
A Lleida, amb una gran participació, és va fer una educació integral on és necessari la formació de
formació sobre Intel·ligència Emocional (Coaching) cultura religiosa, de valors cristians, de coneixença
com treballar el lideratge del professor a l’aula i l’ús espiritual.
de les emocions per impulsar l’aprenentatge dels
alumnes. I com expressar-nos molt millor, a través
de dibuixos i esquemes visuals (Visual Thinks). Va
ser una formació oferida per l’assessoria pedagògica
de religió del grup editorial SM, la qual va donar
unes bones pinzellades sobre com assolir una
educació integral, i uns mètodes que ajuden molt a
la comprensió de continguts, a vegades difícils si
ens limitem a la paraula. Va ser un curs que va
obrir horitzons i ganes d’aprofundir. Alguns
assistents ja van fer la proposta per a nous cursos,
de continuar fent tallers i pràctiques.
Per la seva banda, a Tarragona és va

fer

“Recursos i estratègies per a l’ensenyament de la
religió a les aules 2.0” a càrrec de la professora

Carme Matas, formadora del Departament
d’Ensenyament i professora d’ESO. Va informar de
moltes possibilitats del 2.0 que podem utilitzar:
tractament d’imatges; Google apps; comunicació i
treball col·laboratiu en xarxa; narracions digitals;
treballs amb xarxes a l’aula.

Us convidem a enviar-nos per mail a
juntsdocentsreligio@gmail.com
les
vostres
impressions i també interessos per a continuar
fent una bona formació. Agraïm la vostra
participació i col·laboració.
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