ASSOCIACIÓ CATALANA DE PROFESSIONALS DE CREDA

QUÈ DEMANEM
Augment de plantilles
Actualment (2022), tenim les plantilles de CREDA a 495
professionals (466 logopedes, 18 psicopedagogues i 11
audioprotesistes), recuperant les plantilles d’abans de les
retallades de 2012.
L’avaluació del desplegament del Decret d’inclusió (2016)
ja preveia que els CREDA havien d’estar dotats almenys
amb 545 professionals (xifres que segurament ara serien
més altes).

Concurs de mèrits
L'últim concurs de mèrits convocat pel Departament
d’Educació va ser el 2006.
Fa 16 anys que no se’n convoca cap. D’aquesta manca de
voluntat política de garantir i estabilitzar les plantilles se'n
deriva precarietat laboral de moltes professionals. Menys d'un
22% de les plantilles de CREDA són places definitives.

Flexibilitat horària
Fixar i acordar mesures organitzatives que generin les condicions necessàries per
poder flexibilitzar els nostres horaris tenint en compte la nostra especificitat
(itinerància, atenció 0-18). Horaris normatius, sí , però amb flexibilitat per a donar la
millor resposta educativa possible.

Reconeixement
càrrecs: equiparació

Reconeixement a l'expedient i
sou de càrrecs interns:
informàtica, biblioteca,
coordinadors de zona, adjunts
a direcció

Administratives

Dotar a cada CREDA
d'administratiu/va O auxiliar
administratiu per fer gestió i
suport administratiu

GARANTIR LA TITULACIÓ DELS PROFESSIONALS
Les places del perfil de “logopeda” i de "psicopedagoga" de CREDA
han d’estar cobertes per personal funcionari docent del cos de
mestres o del cos de professorat d’ensenyament secundari amb una
doble titulació que dóna l’especialitat en Logopèdia o altre
reconeixement oficial d’especialitat en audició i llenguatge.

Augment del preu del quilomentratge i Desplaçaments
- Augment del preu de quilometratge (no es revisa des de fa més de 10
anys).
- Actualització del quilometratge dels desplaçaments (anada i tornada)
- Inici i Final dels desplaçaments des de la seu (no domicili)
- Compensació per la utilització del vehicle propi
- Cobrament desplaçaments urbans

EL RISC MÉS GRAN ÉS NO ARRISCAR-SE A RES!
ACPCREDA EN MARXA

