
 

LA MILLOR DEFENSA, UNA BONA IAC CATAC!    LLUITA AMB LA IAC CATAC!    @CATAC_IAC 

  1 

 

 

Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya 

   

 

 

Intersindical Alternativa de Catalunya 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
MEPAG 03/02/2022 

 
Aprofitem per informar de la breu reunió que hem tingut avui amb Funció Pública on ens han 
comunicat que dilluns dia 7 de febrer tornarà a ser vigent de la instrucció 1/2021, recordar que 
aquesta instrucció limitava el teletreball a 2 dies. 
Podeu consultar la instrucció en aquest enllaç 
 

CIVE 27/01/2022 
 

A la reunió de CIVE es va ratificar els temaris de Monitor/a de formació Ocupacional de centres 
penitenciaris.  
 
Dels molts temaris que s’han ratificat en els darrers mesos, aquests han estat els segons que la 
IAC-CATAC hem donat la nostra conformitat. Té una estructura correcta, bona definició de temes 
i subtemes.  
 
Presentar uns temaris no és abocar en un tema un popurri d’idees sense sentit, D1 – Conductor, 
seria un clar exemple, o demanar coneixements impossibles, B1 – Programador informàtic.  
 
Ressaltem que quan hi ha voluntat es poden crear especialitats, aquest fer afavorirà a tenir millors 
professionals d’aquella especialitat i donarà un servei més eficient i de qualitat al servei de la 
ciutadania. En aquest cas s’han presentat els temaris que podeu descarregar de: 
 
B1 - Monitor educacional: activitat física 
B1 - Monitor educacional: arts audiovisuals 
B1 - Monitor educacional: arts escèniques 
B1 - Monitor educacional: arts plàstiques 
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https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=905496
https://www.catac.info/_files/ugd/c6899f_cfd71c1c8e944d02bd8e8fb03d8820c6.pdf
https://www.catac.info/_files/ugd/c6899f_3b183650e9fd49dbb82e401dad71d333.pdf
https://www.catac.info/_files/ugd/c6899f_3b183650e9fd49dbb82e401dad71d333.pdf
https://www.catac.info/_files/ugd/c6899f_3748ac198c424d43bfb630caee513686.pdf
https://www.catac.info/_files/ugd/c6899f_56c7ec38b91448439aed7a6436513fc8.pdf
https://www.catac.info/_files/ugd/c6899f_56c7ec38b91448439aed7a6436513fc8.pdf
https://www.catac.info/_files/ugd/c6899f_fafda56e6f594f249d068b009e796c11.pdf
http://www.catac.cat/
mailto:sindicat@catac.cat
https://t.me/iaccatac
https://twitter.com/CATAC_IAC
https://www.instagram.com/iac_catac/
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La diferència entre ells, únicament està en 4 temes. Això és exactament el que s’ha demanat en 
altres categories com C1 Operador de Control, encara som a temps, i com podria haver estat el 
B1 – Programador informàtic. 
 
La nostra responsabilitat com a representants dels treballadors és la de ratificar quan toca uns 
temaris, o tirar enrere altres quan no toca. Podeu veure el CATACCRAC on van fer l’anàlisi de 
les trampes i de com s’havia de fer, i agraïm que ara ho hagin aplicat. 

https://www.catac.info/_files/ugd/c6899f_3b183650e9fd49dbb82e401dad71d333.pdf
https://www.catac.info/_files/ugd/c6899f_556193e28daa48d285d9f994caef7728.pdf

