n’heu d’estar

INFORMATS

ACORD SORTIDES ESCOLARS
DE MÉS D’UN DIA DE DURADA
L’acord signat dia 19 de desembre (pendent de publicació al BOE) per les patronals i sindicats
estatals vincula les sortides escolars que suposin almanco un dia de pernocta.
La participació a aquestes sortides ha d’esser voluntària per part de la persona treballadora.
S’estableix un màxim de 72h de dedicació màxima per curs escolar, per persona treballadora,
no inclòs en el còmput anual, fins un màxim de 8h diàries, quan siguin:
 Dies no lectius a efectes escolars.
 Dies sense presència obligatòria al centre.
 Dies en què la jornada especificada de la persona treballadora sigui inferior a
8h diàries, l’excés fins a assolir les 8h s’efectuarà amb càrrec al còmput de les 72h.
Dia lectiu o laborable no lectiu de presència Dia NO lectiu o laborable de NO presència en
obligatòria al centre
el centre (Inclòs dissabtes)
Es computaran amb càrrec al còmput anual.
(1.180h.) les hores que la treballadora té
Es computaran un màxim de 8 h. diàries amb
programades aquests dies.
càrrec al còmput de les 72h.
Hores lectives + no lectives (complementàries)
Retribució de 50€/dia

Retribució de 80€/dia (sortida dins Espanya)
Retribució de 90€/dia (sortida internacional)

*Dia no lectiu de presència obligatòria al centre: Juny des de finalització de dia lectiu (classe) fins que l’empresa
estableix com presència obligatòria. / Setembre des que l’empresa ho estableix amb presència obligada fins l’inici
de l’activitat lectiva. / 8 primers dies de juliol o els 8 últims dies d’agost si el centre així ho programa.
*Dia laborable de NO presència en el centre: ex. vacances de Nadal i Pasqua.
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