ACTA ASSEMBLEA DE ZONA SABADELL (2-5-12)
Assisteixen 10 centres de Sabadell i St. Quirze i els sindicats CCOO, CGT i USTEC.
Temes tractats:
•

Informacions prèvies:
Recordatori de la xerrada que Vicenç Navarro farà del 17 de maig a Sabadell, a les
19 h al Casal Pere Quart (es distribueix cartell). La publicitat de la xerrada es farà
extensiva a tota la comarca i oberta a tota la ciutadania.
Solidaritat amb les persones empresonades per actes de protesta el 29M. Els
sindicats del sector han fet un comunicat denunciant la persecució sindical i social per
les reaccions davant les retallades laborals i socials, i l’intenció dels diferents governs
de reprimir i ofegar els actes de manifestació mitjançant decrets i repressió policial.
Es facilita adreça per adherir-se per demanar la llibertat de la sindicalista Laura
Gómez: http://laurallibertat.wordpress.com/

•

Retallades Ministerio educación: Es comenten i distribueix en paper les recents
retallades aprovades al Congrés i de la seva aplicació a Catalunya. Entre les
d’aplicació immediata o i les que s’iniciaran el curs vinent:
o Increment d’una hora lectiva (com a mínim); passen a 25 a primària i a 20 a
secundària. Això significa “l’estalvi” de més de 2000 llocs de treball entre
primària i secundària, i el conseqüent acomiadament de professorat substitut.
o Només es cobriran substitucions únicament quan hagin transcorregut 10
dies lectius (per tant, 14 o més naturals) des de la situació que dóna origen al
nomenament. A més, es comença a aplicar a partir del 30 d’abril de 2012
o Increment del 20% de les ràtios d’alumnes per aula a tots els nivells
educatius . Segons la Consellera, l’increment s’aplicarà en funció de
determinats criteris (tipus d’alumnat i entorn social del centre, infraestructura
del centre). Infantil i primària: passarà de 25 fins a 30 alumnes; ESO: de 30
fins a 36 alumnes; Batxillerat: de 35 fins a 42 alumnes; Formació Professional:
de 30 fins a 36 Alumnes
A la zona es comenta que aquest increment de la ràtio suposarà la supressió
de línies ja que s’augmenta el nombre mínim per mantenir el grup i
aprofundirà en la saturació de les aules.

•

Mobilitzacions i Proposta VAGA estatal de l’ensenyament públic:
o Els dies 12 i 15 de maig estan plantejades jornades de lluita i manifestacions a
nivell i internacional i com a commemoració del moviment 15M
respectivament.
o Està plantejada VAGA de l’ensenyament públic a tot l’estat pel 22 de maig,
com a protesta contra les retallades que en el nostre sector es venen aplicant
tan a nivell general com autonòmic. Aquests dies s’ha de ratificar la
convocatòria i fer extensiva la comunicació a tots els centres de treball.
Acords:
•
•
•

Fer un recordatori al centres de la campanya de samarretes grogues als centres els
dimarts. Enviar un cartell per penjar a la sala de profes.
Enviar model de carta a les famílies explicant l’actual situació de les retallades als
centre públics.
Debatre als claustre tant les proposades com d’altres mesures de mobilitzacions per
donar resposta abans que s’acabi el curs.

