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de Rehabilitació i Sanitat 

En relació a la justificació de la proposta feta pel comitè intercentres sobre 
modificació d’horaris dels monitors i monitores de formació ocupacional als centres 
penitenciaris, dir el següent : 
 
La proposta que fa el comitè és de treballar quatre matins de dilluns a dijous o de dimarts a 
divendres, de 8h a 14’15h i dues tardes alternes de dilluns i dimecres o de dimarts i dijous, 
de 14’45h a 19’30h durant tot l’any 
 
Des de la Subdirecció de Programes de Rehabilitació i Sanitat s’ha volgut sempre 
normalitzar les actuacions relatives a la realització d’activitats grupals amb les internes i els 
interns. Es prioritza que existeixi un horari lectiu fix de dilluns a divendres de manera 
ininterrompuda, disponible dins del horari regimental permès, iniciant-se o finalitzant-se la 
setmana lectiva de manera regular. En aquets sentit, la pèrdua d’una jornada lectiva al matí  
del professional (dilluns o divendres), no respon a aquesta normalització. L’afectació de la 
proposta suposaria que per exemple, un intern o interna del Departament Especial (DERT) 
no tindria activitat física un dels dos dies al mati (donat que el monitor assignat a aquesta 
activitat o conjunt d’activitats estaria absent)... el mateix podria succeir amb l’intern o  interna 
que participa en el taller de ceràmica (donat que el taller estaria tancat)... i així amb la resta 
de tallers artístics, o de monitoratge esportiu 
 
L’ampliació d’una franja horària a la tarda de la jornada d’estiu en cap cas pot justificar la 
pèrdua d’una jornada sencera de matí setmanal durant tot l’any. En qualsevol cas, es poden 
cercar alternatives per cobrir aquestes necessitats durant l’estiu a través dels plans de 
dinamitzadors d’estiu o d’altres formes. 
 
Ens agradaria que es tingues en compte que la necessitat educativa de l’interna i l’intern 
requereix el màxim de continuïtat temporal i referència professional possible. Tot el que no 
s’orienti sobre aquest principi va en detriment a l’oferta d’un bon servei a les persones 
privades de llibertat. La pèrdua d’un matí setmanal contravé aquest principi i per tant no és 
recolza des de la SGPRiS. 
 
 
El subdirector general de Programes de Rehabilitació i Sanitat 
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