RESUM ASSEMBLEA DE ZONA SCG del dijous, 3 de
novembre de 2011
Assistència:


Centres: A. Gaudí, M. Rodoreda, T. Balldovina,
Pallaresa, Sant Just, Salvat-Papasseit, Primavera i
Tanit.

 Sindicats: Ustec – Ccoo – Ugt – CGT
 Excusa la seva presència l’IES Can Peixauet

Prèvia
Recordem que el termini per presentar sol.licituds del FAS
2010 finalitza el proper 15 de novembre.

Seguiment SEP
Fem una ronda d’intervencions per recollir informació al
respecte. Es constata que els centres que havien planificat,
previ acord, realizar-lo dins l’horari lectiu han estat obligats
per l’inspecció a implementar-lo fora de l’horari lectiu; això
ha comportat una ample varietat de condicions de treball
del professorat a causa de les diferències de l’horari
escolar dels centres i la dedicació de sectors de professorat
a realizar tasques d’acollida que no li pertoquen.

Informació Mesa Sectorial del passat 20 d’octubre
La convocatoria d’aquesta mesa va ser exigida per les
organitzacions sindicals per abordar 4 qüestions: aplicació
del SEP, adjudicacions provisionals d’estiu, plantilles i
horaris i els nomenaments telemàtics.

L’actitud de l’Administració va ser d’escoltar i predre nota
de les denúncies, queixes i propostes dels sindicats, però
no va donar cap resposta. Només es van abordar els dos
primers temes i van quedar els altres dos per tractar-los la
semana següent. A data d’avui no s’ha fet cap convocatória
per continuar parlant-ne.
Manifestat el desacord amb l’aplicació del SEP post-lectiu es
va demanar l’aplicació inmediata de dues mesures
correctores:
1 – Que es permeti als centres, que ja ho están duent a
terme, aplicar tot el SEP dins les 25 hores lectives de
l’alumnat.
2 – Que de cara al curs vinent es facin els canvis normatius
necessaris, sobretot l’ordre de calendari escolar, per a que
tots els centres facin el SEP dins de les 25 hores lectives de
l’alumnat , i es mantinguin o, fins i tot, s’incrementin les
plantilles actuals.

Mobilitzacions
Destacar la poca participació en la concentració del sector
del 27 d’octubre a la plaça Sant Jaume.

Propostes
Acordem dues:
Quant al posicionament com a zona de SCG discutir als
claustres l’adhesió a la resolució consensuada a la JP de
Barcelona Comarques (enviada als centres). Adjuntem
model adaptat als centres educatius. Les recollirem en la
propera zona.
Quant a mobilitzacions de zona, fer una
concentració/manifestació de groc en una data i lloc a

concretar, el proper mes de desembre, de 14:00 a 15:00h.
El dinar será opcional: carmanyola o entrepà… Hem valorat
que aquest horari facilitarà la participació, en general, de
gran part del professorat.

Informacions vàries
Avui dijous, 3 de noviembre concentració de l’IAC al
Departament d’Economia i Finances i manifestació posterior
a Funció Pública.
USTEC ha presentat un escrit a la Secretaria de la Mesa
Sectorial per canviar el sistema d’adjudicacions de
substitucions telemàtiques.
A l’IES Can Peixauet han organitzat tallers per fer pancantes
i penjar-les als domicilis particulars. Hi participa la
comunitat educativa.
CGT informa de les mobilitzacions que tenen convocades:
- 12 de novembre, manifestació a Madrid contra les
privatitzacions dels serveis públics.
-

18 de noviembre, convocatòries descentralitzades
contra el Pacte Social i per la Vaga General.

Propera assemblea de zona – dijous, 1 de
desembre

