Ajuntament de Salou

ANNEX ENSENYAMENT

CONDICIONS ESPECIALS

Aquest annex és d’aplicació a tot el professorat depenent de l’Ajuntament de
Salou de la Regidoría d’Ensenyament (Escola de música ,Adults, UEC, Expressió
oral i plàstica).

1. CONTRACTES
La durada dels contractes temporals serà per un curs escolar, és a dir, amb
data d’acabament a 31 d’agost.

2. EXCEDÈNCIES I REDUCCIÓ DE JORNADA
Si algun professor vol demanar excedència o reducció de jornada ho farà per un
període igual al curs escolar, és a dir, des de l’1 de setembre fins el 31 d’agost;
en tot cas, si és un període inferior la data d’acabament serà sempre el 31
d’agost.
Nogensmenys aquest període es podrà variar per causes justificades
degudament apreciades pel consistori en casos excepcionals.

3. HORARI
L’horari dels professors de la Regidoria d’Ensenyament serà en el moment del
seu acabament de 23 hores lectives, més 5h de permanència fixa al centre,
més 7h en horari no fix que no necessariament es realitzaran al centre per al
professor que requereixi una titulació de mestre de primària, d’expressió oral,
de plàstica, de taller i el professorat de l’Escola Municipal de Música.
Per al personal llicenciat que ocupi una plaça específica com a tal en la UEC i en
l’Escola de Formació d’Adults tindrà el següent horari: 18 hores lectives, 5 hores
de permanència en horari fix i 12 hores en horari no fix.
Aquestes reduccions horàries es faran de la següent manera:
Curs 2008-2009: 25 hores lectives més 2 hores d’horari fix.
Curs 2009-2010: 24 hores lectives més 3 hores d’horari fix.
Curs 2010-2011: 23 hores lectives més 5 hores d’horari fix.
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Llicenciats curs 2008-2009: 18 hores lectives, 5 hores de permanència en horari
fix.
Les hores lectives s’entenen com a mitjana durant tot el curs, podent en algun
trimestre ser superior aquest horari i en altres trimestres inferiors.

4. REDUCCIÓ HORÀRIA PER CÀRRECS DIRECTIUS
Els càrrecs directius tindran una reducció màxima d’horari següent:
- L’Escola de Música: Direcció 6 hores, Cap d’estudis 3h i Coordinador
pedagògic 3 hores.
Quan s’arribi a la reducció horària més amunt establerta ,es podran realitzar 8
hores pel Director i 5 hores pel cap d’Estudis i Coordinador Pedagògic, sempre i
quan un mínim de 2 hores sigui d’horari fix no lectiu.
-UEC i Adults: direcció 3 hores més 2 hores d’horari fix no lectiu.

5. VACANCES
Els treballadors gaudiran d’un mes de vacances a l’agost i dels dies de
vacances que marqui el calendari escolar durant Setmana Santa i Nadal, segons
la normativa del Departament d’Educació.
Durant el mes de juliol és un mes a tos els efectes de treball, especialment de
formació i reciclatge del professorat. Tot el professorat haurà de fer durant tot
el mes un curs de formació i/o reciclatge d’un mínim de 30 hores; L’Ajuntament
facilitarà el poder realitzar-lo gratuïtament. En cap cas es pagarà cap curs que
no sigui els que organitza o faciliti l’Ajuntament. Cas que algun professor ho
vulgui fer, les despeses aniran a càrrec seu.

6. SOUS
En la línea d´equiparació amb altres col.lectius docents de la mateixa o similar
categòria, els sous s´ incrementaran de la següent manera:
Increment a partir de l’1 de gener de 2009
Escola de Música: 75€
UEC (mestre de taller/primària): 38€
Adults (mestre de primària): 28€
Llicenciats: UEC i Adults 100€
Increment a partir de l’1 de gener de 2010
Escola de Música: 75€
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Llicenciats: UEC i Adults 100€
Increment 1 de gener de 2011
Llicenciats: UEC 120€ i Adults 110€
Salou, 11 d’agost de 2008
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