
AMB CCOO LLUITES, 
AMB CCOO AVANCES

ENSENYAMENT PRIVAT SENSE 
CAP NIVELL CONCERTAT

Com a impulsors d'aquesta Comissió, tenim molt clars els temes que, entre 
altres, s'han de resoldre i que ja hem exposat en la primera reunió:

- La jornada de treball és excessiva en aquest conveni i la jornada anual de 
treball no es correspon amb la setmanal.
- S'han de reduir les possibilitats d'ampliació de la jornada que permet el 
conveni: borsa de 90 hores i transvasament d'hores lectives a complementàries.
- S'ha de canviar el concepte del temps de treball lectiu, centrant els còmputs en 
“períodes de classe no superiors a 60 minuts”.
- S'han de definir i diferenciar millor les activitats lectives i complementàries, 
afegint, així mateix, activitats que no es recullen actualment, com ara el treball 
addicional amb plataformes informàtiques, seguiment de l'alumnat i 
correspondència amb mares i/o pares…
- Cal regular les jornades específiques del personal docent que imparteix 
assignatures de Formació Professional i l'FP en línia.
- Cal millorar la regulació del capítol de vacances.

Primera reunió de la Comissió Tècnica de l'XI
Conveni Col·lectiu
El passat 13 de gener va tenir lloc la primera reunió de la Comissió Tècnica 
destinada a intentar resoldre les inexactituds i mancances detectades per 
CCOO en l'àmbit del Conveni Col·lectiu. En la negociació de l'XI Conveni, 
CCOO va decidir donar prioritat a les revisions salarials de 2021, 2022 i 2023, 
exigint a canvi la creació d'una Comissió Tècnica que analitzés i resolgués els 
problemes que es venen perpetuant en el sector.

Finalment, ens emplacem a una nova reunió, el 28 de febrer, en la qual 
iniciarem els treballs d'anàlisis i cerca de solucions. Malgrat les dificultats que 
ens trobarem per arribar a acords en el si de la Comissió, des de CCOO 
considerem que ha arribat el moment de tractar en profunditat aquests 
temes que s'han defugit sistemàticament durant les negociacions del 
Conveni.




