Períodes no lectius de la crida del curs 2019/2020 per al personal auxiliar tècnic
educatiu modalitat fix discontinu (del 2 de setembre al 2019 a l’1de juliol de 2020)
L’Acord entre la representació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i els representants de les organitzacions sindicals presents al Comitè
Intercentres relatiu a la millora de les condicions laborals del personal laboral de la
categoria d’auxiliar tècnic/a educatiu/va, del 9 de juny de 2017, estableix que les
vacances i els dies d’assumptes propis s’hauran de gaudir durant els dies no lectius
establerts a la resolució que anualment aprova la Conselleria d’Educació i Universitat
per establir el calendari escolar per als centres docents no universitaris de la CAIB.
Els dies de vacances i d’assumptes propis per aquest curs escolar 2019-2020 són:

Dies laborals
Vacances 2019

8

Assumptes propis 2019

2

Vacances 2020

11

Assumptes propis 2020

3

D’acord amb la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 9 d’abril de 2019 per
la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2019-2020 per als centres docents no
universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 47, d’11 d’abril),
amb l’Acord del Consell de Govern de 16 de març de 2018 pel qual s’aprova el calendari
de festes per a l’any 2019 en l’àmbit de les Illes Balears (BOIB núm. 34, de 17 de març)i
amb l’ Acord del Consell de Govern de 17 de maig de 2019 pel qual s’aprova el calendari
de festes per a l’any 2020 en l’àmbit de les Illes Balears (BOIB núm. 67, de 18 de maig),
els períodes no lectius del curs escolar 2019-2020 són els següents:

C. del Ter, 16, 3r
Polígon de Son Fuster
07009 Palma
Tel. 971 17 78 00
educacioiuniversitat.caib.es

Períodes no lectius

Dies laborals

Del 2 al 10 de setembre de 2019

7

Del 23 al 30 de desembre de 2019

3

Del 2 al 7 de gener de 2019

3

28 de febrer de 2020

1

Del 14 al 17 d’abril de 2020

4

Del 22 a l’1 de juliol de 2020

8

Dies de lliure disposició de centre

2

TOTAL

28

A més, cada centre docent pot establir dos dies festius de lliure disposició (Punt 7.3
del calendari escolar). Aquests dies tendran la consideració de dies no lectius.
Per altra banda, quan una de les dues festes locals o les dues coincideixin amb dies no
lectius del curs 2019-2020 el centre pot determinar, en substitució d’aquestes, tants de
dies no lectius com coincidències s’hagin produït, amb un màxim de dos. (Punt 7.2 del
calendari escolar). Aquest dies tenen la consideració de dies festius.
Així mateix, el dia 12 d’octubre de 2019 és un dia festiu que coincideix en dissabte i es
pot recuperar en un dia diferent, d’acord amb l’article 49 del Conveni Col·lectiu per al
personal laboral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquest dia s’ha de
recuperar en període no lectiu.
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