RESUM DE LA REUNIÓ DE ZONA GAVÀ-VILADECANS
16 DE NOVEMBRE DE 2011
Amb la presència de:
Viladecans: Marta Mata, Montserratina i Angela Roca.
Sindicats: USTEC, CCOO i CGT
1.- Reunió de la Junta amb els S.T. 21 d’octubre.
Dades inici de curs. Si voleu un petit resum de la reunió amb les dades més significatives el podeu
trobar a: http://cgtense.pangea.org/spip.php?article2314.
1. S.T. informen que s’ha reduït el nombre de mestres en plantilla aquest curs en 100’84.
Augmentat a secundària en 40’5. Congela plantilla a EPA i creix en 1’5 a EOI. El total sobre
plantilles seria una reducció en 55’83.
2. Tenint en compte en que hi ha hagut en augment generalitzat de grups per creixement de la
matriculació, el resultat ha estat un augment de la massificació i una pèrdua de les condicions
laborals. Es passen les dades de matriculació per grups, nivells i alumnes.
3. De la resta de plantilla dels centres (administratius/ves, TEI's vetlladores... ) es neguen a donar
xifres per què la Junta de personal és de funcionaris i no representa laborals o altres situacions
contractuals.
4. Amb les dades de matriculació, el nivell amb més alumnes és el P3, després el P4 i així
successivament, la qual cosa assegura un creixement del nombre d’alumnes a l’ensenyament
públic en propers cursos. Aquest fet obliga a reactivar amb urgència els plans de construcció
de centres, davant l’agreujament de la massificació actual en els propers cursos. La Junta
demana les previsions de construcció de centres. questa informació no ens les donen i remeten
als Consells Escolars Territorials.
El SEP. Informen que només queden dos centres que havien decidit aplicar-ho només dins les
25hores lectives i se’ls ha posat un termini per “normalitzar”. Els membres de la Junta manifestem el
desacord amb el SEP i també amb la confusió creada a partir de les diferents interpretacions que es
podien deduir de les instruccions inicials i de les successives que el Departament ha tret.
• Reunió del Comitè de salut laboral.
Es tracte el tema de les temperatures a partir de la demanda realitzada per alguns centres. Es fixa una
reunió de permanent pel 2 de desembre per tractar monogràficament aquest problema. Si algun centre
té informació recollida que la faci arribar als representants sindicals.
A la reunió de zona s’insisteix la importància de que els problemes de salut laboral es tramitin a S.T. i
es comuniqui als sindicats.
2.- Mobilitzacions. Es valora la concentració del 27 d’octubre a Plaça de Sant Jaume amb poca
presència de mestres.
S’informa de les convocatòries de mobilització pel 17 de novembre amb la vaga d’universitats contra
la retallada. Els dies anteriors es faran tancades a instituts i universitats. A la manifestació de la tarda
18h Plaça Universitat també convoquen USTEC i CGT. L’assemblea groga i les AMAP’s de Gràcia,
també.
Continuen les mobilitzacions a l’Hospital de Viladecans. Hi ha acampada ocupant una part de
l’entrada i accions els dimecres.
USTEC passa una campanya de solidaritat amb les cuineres de la Llar d’infants Josep Pallach que
porten 4 mesos sense cobrar.

3.- Debat Calendari-jornada-SEP
Es presenta un esquema de debat que proposa una comissió de treball de CGT (s’adjunta) Cal fer les
connexions dels documents adjunts per fer-los accessibles. Així que estigui resolt, es passarà. Es
convida a fer aportacions al debat. També s’adjunta l’escrit de l’escola El Morsell que proposa
USTEC.
4.- Varis.
* “Fundación empezar por educar”. CGT informa de que la Generalitat va signar un conveni “Escola
per l’èxit” amb la Fundació “Empezar por educar” (ExE) que presideix Ana Patricia Botin, delegada
del Banc de Santander a la Gran Bretanya i que compte amb altres entitats com La Caixa, el Barclays
o DHL com entitats que donen suport. Ja han entrat a 4 instituts públic, agafant grups reduits. Els
contractats per a fer aquesta feina no tenen la capacitació necessària per impartir classes i venen amb
un pla de formació de la fundació, que és qui les paga. Treballen matèria curricular i avaluable. ExE
forma part d’una xarxa internacional que té la seva seu als E.U.A amb Teach for All. S’alerta el
procés de privatització que avença. Més informació a
http://cgtense.pangea.org/IMG/pdf/111114_denuncia_Escola_per_exit.pdf
* CCOO recorda per a tothom que faci els 60 en el 2012, que està vigent de jubilació de Funció
Pública. Cal tenir 30 de serveis i amb 35 s’aconsegueix el 100%. No té gratificacions.

Propera reunió dimecres 14 de desembre a les 12'15 al Fleming.

