Zona Vallès Occidental Sud
(7916)
Assistència: Escola El Bosc (Barberà del Vallès), Escola La Sardana (Badia del Vallès) i els
sindicats USTEC i CGT.

1. Roda de centres. Incidències d’inici de curs.
Existeixen una sèrie de mancances que es repeteixen a la majoria de centres:
●

●
●

Retardament en la incorporació de substitutes (sobretot a mitja jornada). Recordem
que la consellera declarava que s’havien incorporat dos dies abans de començar el
curs, quan en realitat estem parlant d’un retard de 8 dies. Perquè haurien d’estar
des de l’1 de setembre per a poder incorporarse a la plantilla i poder treballar amb
el temps mínim en aquelles tasques organitzatives necessàries per conèixer el
centre, el seu projecte, traspàs informació d’alumnes, etc.. A més, al Vallès
Occidental els nomenaments del dia 7 s’han traspassat al 9 de setembre (per una
errada al sistema).
Pèrdua o quantitat insuficient d’hores de vetlladora per atendre alumnes amb nee.
Massificació de les aules per ràtios per sobre 25, ....

2. Mobilitzacions inici de curs
●

●

●

●

S’explica l’acampada de 3 dies que els sindicats hem fet com a denúncia pel
retardament en la incorporació de les substitucions, altres retallades com el no
cobrament del juliol del professorat interí i substitut; a la vergada que representa
una acció per arrencar un pla de mobilitzacions per altres reivindicacions: ràtios,
horari lectiu, reducció majors 55, …
El dia 12 es proposa fer accions als centres i/o localitats per contrarestar l’ambient
de “normalitat” que la conselleria vol presentar a la premsa: samarretes grogues,
cassolades, petites concentracions als centres, pancartes,...
Concentració dia 20S a la Plaça St. Jaume a les 18h. S’enviarà cartell als centres i
es distribuiran en paper. Es molt important la participació massiva del professorat
per trencar el silenci del nostre sector i iniciar accions contundents en defensa de
l’educació pública (cartell adjunt).
Animem a la participació a les zones i a assemblees de centre per debatre
reivindicacions i accions.

3. Convocatòria oposicions
El Departament d’Ensenyament ha publicat una convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i
accés a la funció pública docent de 300 places de funcionaris docents dels cossos de professors
d’ensenyament secundari i de professors tècnics de formació professional.
RESOLUCIÓ ENS/1814/2016, de 18 de juliol, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i
accés a la funció pública docent.

Acords:
● Animar el professorat, alumnat, famílies i AMPAS dels centres a participar en les
accions del 12 i la concentració del 20S.
● Recordar els centres la importància d’enviar algun/a representant a l’assemblea de
zona.
● Propera assemblea: 5 d’octubre a les 12.15h a l’Ateneu de Cerdanyola.
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