ACTA DE LA ASSEMBLEA DE ZONA DE CERDANYOLA DEL 29 DE FEBRER DE 2012
Assisteixen els representants dels sindicats CCOO, Ustec i CGT i dels centres San Martí, Escursell,
Can Serra, Elisa Badia, Picasso, Saltells, Tiana. Excusen la seva assistència les escoles Fontetes,
Bosc, Martí i Pol, Elvira Cuyàs i Reixac.
Prèvia: per obrir els links d'aquesta acta potser hauràs de prémer la tecla “CTRL” i després
“ENTER”
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Mobilitzacions previstes.
Tancaments de P3.
Substitucions sense cobrir.
Informació retallades (Jornada intensiva al Xarau i Institut Lluís Vives de València)

1.
S'informa que hi ha una proposta unitària de tots els sindicats per continuar amb les mobilitzacions
en defensa de l'escola pública:
− 13 de març: Es proposa fer noves tancades. Per no posar en compromís a cap company
(de direcció o no) proposem que es plantegin com a assemblees de professorat al centre.
Si després l'assemblea decideix tancar-se es truca i es comunica a la direcció del centre.
Aquesta que faci els tràmits als que està obligada i prou.
− 20 de març: Concentracions en defensa de l'educació pública. L'assemblea de zona
decideix fer-les davant els ajuntaments aprofitant la presència dels grups municipals a
l'interior de l'ajuntament fent les comissions informatives preparatòries del ple
municipal. S'informa de possibles talls de via com accions també possibles.
INFO: A Badia del Vallès la comissió informativa del dia 20 serà a les 17'30 hores.
A Cerdanyola a les 13'30 hores.
Falta saber la de Montcada, Ripollet i Barberà del Vallès.
Es parla de la necessitat d'implicar a les famílies a aquesta moguda. Proposem fer una carta model
per lliurar a les famílies (adjunta).
Per les concentracions es recomana fer una instància a l'ajuntament informant de la concertació per
evitar possibles problemes.
A Cerdanyola s'encarrega l'Ismael Àvila, a Badia el Sergio escriba no, a Barberà el Carlos
Lemonche i a les altres poblacions encara per determinar.
2.
En relació al tancament de P3 es proposa fer una carta de solidaritat en nom de l'assemblea de zona
fent constar la disconformitat contra aquestes mesures que degraden la qualitat educativa que
podem oferir a l'alumnat. Es decideix donar suport a totes les accions que la comunitat

educativa del centre decideixi emprendre contra aquests tancaments.
Proposta de carta adjunta.
3.
Substitucions no cobertes en molts centres amb comunicat oficial de la Delegació dient que no les
cobreixen per instruccions de contenció pressupostària de via Augusta.
Els sindicats ens comprometem a anar a parlar amb la responsable de personal per demanar
explicacions. Sobretot tenint en compte que les instruccions d'inici de curs, al seu punt 26.3 diu:

26.3. Substitucions

des del primer dia, les baixes de llicència per
malaltia, així com les altres llicències o permisos de quatre o més dies de
durada corresponents a mestres que imparteixen l’educació infantil i primària.
Es cobreixen amb personal substitut,

Els altres permisos i llicències de curta durada, i les baixes mentre no s’hagi
incorporat el personal substitut, han de ser atesos amb mestres de la pròpia plantilla, circumstància que s’ha
de preveure en l’organització horària dels centres. En tot cas la direcció del centre ha d’assegurar
l’adequada atenció als alumnes durant les absències de mestres derivades dels permisos i les llicències
previstos a l’ordenament.

Es demana als centres que ens enviïn, tal i com estant fet d'altres, aquests comunicats per donar
sentit i proves a les nostres argumentacions davant la responsable dels Serveis Territorials.

Dimarts tindrem una reunió amb l'administració i ens agradaria tenir tota la
informació que ens pogueu fer arribar per posar-la a sobre la taula i demanar
explicacions.
La Junta de Personal del Vallès Occidental ha preparat el següent aplicatiu per
introduir les baixes no cobertes dels centres i reclamar davant els Serveis Territorials.
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
hl=ca&formkey=dDhZUW96ZEpZRENOS2RwN0o2MVlGcWc6MQ#gid=0

4.
Pel proper curs s'haurien de contractar 1500 docents per fer front a l'arribada de 15000 nous
alumnes a l'educació obligatòria. No només no ho farà sinó que es preveu l'acomiadament de 450
professionals. Ho facilitarà el deixar de fer les reduccions d'horari lectiu que fins ara hi havia per
coordinacions, tutories, etc (veure links d'info sindical: USTEC; CGT).
Hi ha centres que han consensuat propostes per portar a la resta dels centres. Entre elles la de no
passar les proves de competències (caldria buscar la manera de fer-ho de tal forma que impliqui a
tot el claustre i no només als principals responsables de passar, corregir i enviar els resultats de les
proves), o la de fer sortides només a dins el municipi que no impliquin la participació de cap
empresa que es beneficiï de l'activitat.
Més info sobre retallades:
REFORMA LABORAL:
Anàlisi CGT:
Aquí (en profunditat) i aquí (resum i implicacions ensenyament).
Anàlisi USTEC: Aquí.
5.
JORNADES EN DEFENSA DE L'ESCOLA PÚBLICA
S'informa que seran dissabte 12 o 19 de maig. Pel matí.
Es demana que els responsables de cada taller pressentin quan puguin un petit guió/resum de cada
ponència per fer-ne difusió
S'informa que finalment tenim el contacte del i que Isma (Ustec) i Sergio (CGT) s'encarreguen de
trucar-lo i veure quin dia li va millor.
S'ha fet un facebook de les jornades: Aquí.
Si hi ha algun centre voluntari per rebre aquestes jornades que es posi en contacte amb el grup
coordinador: carlos.lemonche@gmail.com;
6.
ALTRES

L'AMPA de l'escola Xarau proposa un debat a les famílies sobre la jornada intensiva a la
contraportada de la revista del cole (Aquí.)
Institut Lluís Vives de València:
•actuables (recollida de firmes online) vers els fets del Lluís vives:
http://actuable.es/peticiones/pide-cese-paula-sanchez-leon-como-delegada-del-gobierno 141.00
0 firmas
http://actuable.es/peticiones/15-02-2012-denuncia-contra-abuso-policial-el-ies-luis-vives 45.000
firmas
http://actuable.es/peticiones/pide-cese-antonio-moreno-jefe-superior-policia-la 7.044 firmas
• professors del luis vives. comunicat:
http://imagenes.publicoestaticos.es/resources/archivos/2012/2/20/1329753100686lluisvives.pdf
• comunicat de canal 9 sobre luis vives (d'això no hem dit res, però si vols es pot afegir
també):
http://www.youtube.com/watch?v=lpw_EkIhY58&feature=player_embedded

Manipulació informativa i repressió policial:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lpw_EkIhY58
http://www.youtube.com/watch?v=G97v2Tid67w&feature=related

