ACTA REUNIÓ ZONA ALT PENEDÈS
30 de Setembre DE 2015.

Assistents
Loles Tormo (Avinyonet), Genis Sabat (Jaume Balmes- Sarroca), Cati Gonzalez
(Guerau Peguera- Torrelles), Sergi Muñoz (Cristòfor Mestre- VF), Leo Tejedor (La
Cabana), Angels Alsinet (Morsell- Moja), Neus Sabrià (El drac- Pacs), Rebeca Polo
(Les Fonts- Gelida), Patrícia Perez (Pau Boada- VF), Angels Gabarró (USTEC), Josep
Riera (CGT). Vilobí del Penedès.
Excusa presència Lluís Bistuer (CCOO).

Es fixa propera reunió dimecres 28 d’octubre.
1- Presentació material pels representants sindicals
2- Inici de curs: demanem que porteu informació sobre incidències o no de : plantilla,
matrícula, obres, etc...
3- Valoració inici de curs: MUCE, sindicats.
4- altres: paga extra 2012,assemblea de docents,...
4- Precs i preguntes

1.- Es presenta el material. Ustec valora que tot i que s’ha aconseguit la reducció per als
majors de 55 anys i les substitucions al 100% de feina i sou encara estem lluny de les
condicions de treball i ensenyament de fa 5 anys. Les retallades no s’han aturat i se
segueix aplicant la LOMCE. Els reptes principals que tenim ara es plantegen en les
ratios, en l’excés d’hores lectives , en les condicions de la inclusivitat i en les
condicions de gestió democràtica (Consells escolars, decret de direccions, decrets de
plantilles...).
CGT corrobora totes i cadascuna de les afirmacions.
S’ha entregat també un full de signatures recolzant els imputats del cas Montoro
(Alguns són fills de mestres).
2..- Incidències començament de curs.
Vilobí:
Incorporacions tardanes de 3 tutores el dia 10 de setembre, tot i que tenien el
nomenament des del 14. Només compten amb 5 hores de vetlladora per a una alumna
cega de p-4
Pau Boada.
Se’ls ha reduït l’aula d’acollida a ½. Tenen 41 alumnes a p-3 dels quals només 9 són de
famílies autòctones. L’AMPA està intentant que l’escola no acabi essent un “gheto”.

Les Fonts
També s’incorpora una persona el dia 14. Tenen una vetlladora per P-3 i P-4
Pacs
2 mestres s’incorporen el dia 14. Es dona el cas que una persona que acumula 3 terços
no pot cobrar tutoria. Es recomana fer reclamació des de direcció.

El Circell
augment de 5 hores de vetlladora per a 3 alumnes (en total 15 hores de vetlla en 4t i 1r.).
També s’acumulen persones de 55 anys.

La Cabana
Majoria de claustre nou perquè es van treure totes les places a concurs (menys les
d’equip directiu).
“ mestres s’incorporen el 14.
Tot plegat: molta informació a transmetre en pocs dies i ha faltat temps per la novetat
del personal i el retard de nomenaments. Tenen p-3 i p-4 junts.

Cristòfor Mestre
6 incorporacions el dia 14 (incloses les dues tutores de 1r.)
Tenen les ràtios de p-3 i 2n. a 75, la qual cosa planteja problemes d’espai. Un 6è a 27.
No hi ha aula de psico motricitat i un p-3 s’ha ubicat en un passadís. Estan a l’espera
d’obres.

Guerau de Peguera
Estan fent obres d’edifici nou. A l’hora del pati hi ha problemes d’accés a lavabos i
aigua. Però encara no s’ha tallat, al cent per cent, el subministrament d’aigua per
incidències a les obres. Per tant, esperen que quan es produeixi el tall del
subministrament ja estigui solucionat el tema del aigua a la pista del pati. Tenen 15
hores de vetlladora.

Jaume Balmes
2 tutors s’incorporen el dia 14 i tenen 15 hores de vetlladora amb un alumne nou amb
necessitats . El p-3 a 27 no desdoblat. Problemes importants d’espai.
Avinyonet
p-3 amb 6 alumnes.
1/23 de jornada s’incorpora el 14.
S’ha anul.lat el projecte de passar la llar d’infants a l’escola.
Hom comenta que molts mestres han assistit a l’escola abans d’hora sense tenir el
nomenament. Això implica un risc perquè en cas d’accident no estan coberts. A més
aquestes hores treballades n les cbraran.
3.- S’explica que el MUCE va contestar la conferència de premsa de la Consellera
desmentint afirmacions i recalcant les retalades i l’aplicació de la LOMCE. En el
document que s’ha entregat s’hi apunten línies de treball.

4.- Sobre la paga extra s’apunta que el retorn de la paga anunciada pel ministre Montoro
serà només per a funcionaris de l'Estat. La Generalitat a afirmat que no està en
condicions d'aportar-la. L'Estat ho farà fora de pressuposts a través d'un crèdit.
Sobre majors de 55 anys, la reducció d'hores lectives per tenir un càrrec. En tot cas no
és obligatori fer les dues hores dins del centre (només per necessitats extraordinàries) i
mai d'horari fix dins del centre.
S'acaba la reunió passades les 13h.

