COMUNICAT DEL SINDICAT AMRC SOBRE LA REUNIÓ TÈCNICA DE
PROFESSORAT DE RELIGIÓ CELEBRADA AVUI AMB EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

Avui AMRC ha participat, juntament amb altres sindicats de la resta de l'Estat, en
una videoconferència amb representants del Ministerio de Educación per tal de
parlar sobre el contingut del futur Reial Decret que afecta les condicions laborals del
professorat de religió.
Abans d’aquesta reunió, AMRC ja va fer arribar al Ministerio una proposta de Reial

Decret, on proposava tota una sèrie de disposicions amb l'objectiu de millorar les
nostres condicions laborals i garantir la nostra estabilitat.
AMRC ha demanat:
-

El professorat de religió indefinit passarà automàticament a la condició de
laboral fix. Tindrà el mateix ancoratge i subjecció que els seus homòlegs
amb destinació definitiva.

-

Aquest professorat de religió fix, empleat públic, podrà ampliar la seva
dedicació duent a terme altres activitats docents d'acord amb la seva
titulació, experiència i formació.

-

Les diferents Administracions Educatives negociaran a través dels seus
representants, diferents processos per adquirir la categoria de fix.

-

S'establiran mecanismes de correcció destinats a aquest professorat que
suposin condicions similars a les de la resta de personal docent amb
destinació definitiva.

-

La jubilació voluntària d'aquest professorat serà la mateixa de la qual
gaudeixen els docents amb destinació definitiva i se li aplicarà el mateix
règim de jubilació anticipada anterior a l'1 de gener de l’any 2011.

-

Les diferents comunitats autònomes vetllaran perquè tots els seus drets
individuals quedin blindats a l'empara de totes les normatives que són
aplicables a la resta de personal docent amb destinació definitiva. Aquest

professorat tindrà un marc comú mínim en aquest Reial Decret perquè hi
hagi igualtat de tracte tant de fet com de dret.

Cap de les propostes dels sindicats no han estat acceptades per part del Ministerio i

no han mostrat cap predisposició a fer canvis en el Reial Decret 696/2007. El que sí
que han dit, és que emplacen les Comunitats Autònomes a negociar alguns
aspectes laborals que la nostra presidenta, Susana Vilar, ha explicat que ja gaudim
a Catalunya.
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