Zona Vallès Occidental Sud
15.01.17 Ateneu de Cerdanyola
Assistència: Escola El Bosc (Barberà del Vallès), Escola Elvira Cuyàs (Montcada), Escola La Sardana
(Badia del Vallès), Escola Can Llobet (Barberà del Vallès), Institut Can Planes (Barberà del Vallès) i els
sindicats USTEC, CCOO i CGT. S’excusen Escola Bellaterra (Cerdanyola), Escola El Martinet (Ripollet) i el
sindicat CCOO.

1. Valoració del procés de debat i mobilització i l’acord signat per
USTEC, CCOO i UGT amb el Departament
Es valoren de manera positiva el procés de debat i mobilització així com les millores aconseguides. Hem
aconseguit entre totes una part de les reivindicacions. Aquest relatiu èxit no ha de condicionar la continuïtat
de la lluita i la mobilització i ha de convertir-se en un punt d’inflexió que ens permeti aconseguir la reversió de
totes les retallades que encara patim.
➔ Acord del 31 de gener: comencem a revertir les retallades (USTEC) - infografia
➔ CCOO s igna un nou acord que suposa un pas endavant en la recuperació de l’acord del 2005 infografia
➔ Hem començat a revertir retallades lluitant. Hem de seguir revertint retallades lluitant (CGT) infografia

Us encoratgem a totes i a tots a fer assemblees als vostres centres (hi podem venir si així ens ho comuniqueu)
i a participar activament de les zones i en les mobilitzacions que vindran.

2. Sentències eurepees sobre la contractació de personal interí
Diverses sentències del Tribunal Europeu estan fent trontollar la relació laboral d'interinitat en règim laboral i
administratiu que utilitza, entre d'altres, el Departament d'Ensenyament. Les sentències manifesten l’abús
que fan les administracions dels contractes d'interinitat i que no es pot discriminar el treballador/a per la seva
temporalitat.
●

CCOO informa que ha iniciat una campanya per oferir reclamació judicial a través dels seus serveis
jurídics a totes les persones afectades per la sentència.

●

USTEC està estudiant també la via judicial en casos concrets de persones afiliades i no afiliades que
tinguin dret a indemnització o que hagin estat discriminades per la seva condició de temporalitat.

●

Per CGT no és recomanable ara mateix iniciar recursos personals. Les decisions són doctrina de la UE
hauria de tenir “eficàcia directa i horitzontal” i ser d’aplicació a tothom que hagi patit discriminació; i,
es força provable que els tribunals rebutgin les reclamacions fins que no hi hagi passat un temps
prudencial per a l’aplicació de les decisions del TJUE. Cal organitzar-se i lluitar per tal que els governs
apliquin aquesta doctrina i canviïn les normes que calgui.

En tot cas, constatem que mitjançant aquestes sentències no només hem de cercar les indemnitzacions per
acomiadament del personal substitut i interí, sinó que s’han d’aprofitar per afavorir l'estabilitat i eliminar les
discriminacions laborals del col·lectiu.

3. Vaga general educativa 9 de març
La Plataforma en Defensa de l’ensenyament públic, en la qual estan els sindicats (CCOO, UGT, STES, CGT), les
federacions d’AMPA’s (CEAPA), sindicats d'estudiants i moviments de renovació pedagògica convoquen vaga a
tot l’Estat el proper 9 de març contra la LOMCE i per acabar amb les retallades.
La VAGA del 9 de Març serà unitària a tot l'estat i, per la CGT, a Catalunya, tindrà sentit si també és unitària i si
afegeix les reivindicacions pendents de la Plataforma i l'aturada de la LEC.

4. Matriculació i preinscripció
A la última junta de personal del Vallès Occidental es va assegurar que al Vallès no hi haurà cap tancament de
línies públiques de P3 i que les escoles que màxima complexitat que així ho sol·licitin tindran una ràtio de 22.
CGT informa de l’inici d’una campanya per implicar a Administracions i a tota la comunitat educativa en una
clara i decidida aposta per l’educació pública centrada en quatre eixos:
1. Reducció de ràtios: cap tancament de P3 públic, aturem la massificació i la precarietat de la
secundària. Es recorda la campanya iniciada per la FaPaC #ràtios20
2. Canvi de normativa de matriculació (que beneficia de manera clara a l’ensenyament concertat).
3. Campanya per potenciar l’ensenyament públic.
4. Unir i no competir entre centres públics. Cap a una Jornada de portes obertes unida de tota la pública
de cada població.
Per a fer possibles aquestes o altres iniciatives de potenciació de l’ensenyament públic, ens cal avançar en
l’organització i la mobilització:
●
●
●

A nivell de centre, recuperant el debat imprescindible entre el professorat i amb les famílies.
Amb les reunions de zona per tal de debatre i coordinar iniciatives
Impulsant reunions de comunitat educativa per localitats.

CGT Ensenyament en la mateixa línia de la campanya ha denunciat davant el Síndic a l’escola Viaró de Sant
Cugat (concertada i de l’OPUS) per discriminació de gènere en la contractació del personalViaró de Sant Cugat
(concertada i del OPUS)

5. Decret Escola Inclusiva
El 16 de febrer, es reuneix la MESA de Personal Docent No Universitari. El Departament presentarà el Decret
de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. El representant de CCOO ens
informa al respecte. El Decret està en període d’informació pública (pot consultar-se a la web del
Departament).
Aquest Decret desplega la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació; dóna continuïtat a les actuacions
desenvolupades pel Departament d’Ensenyament basades en els principis de inclusió, normalització, escola per
a tots, sectorització de serveis i atenció personalitzada, i té en compte la normativa vigent, les orientacions dels
organismes internacionals, els avenços de la recerca, la tradició pedagògica de Catalunya i les pràctiques de
referència de molts professionals i centres educatius, per avançar en l’objectiu de fer possible una educació per a
tots en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Entre d'altres qüestions (article 24) planteja una "inclusió total" amb un equip (estil EAP) itinerant (centres
d’educació especial proveïdors de serveis i recursos, diu el decret), això si, sense contemplar recursos per la
itinerància.
Aportarem més informació a la propera assemblea de zona.

6. Sobrecàrrega de tasques professorat FP
En alguns departaments d’alguns centres de Cicles Formatius s’estan experimentant un afegiment de càrrega
de treball al professorat (sobretot interí i sustitut), tot incomplint el currículum dels Cicles Formatius. Les
condicions de treball del professorat es deterioren per l'exigència de més dedicació a tasques impròpies, com
ara les de suport administratiu, emprenedoria, orientació acadèmica i professional, Erasmus +, dual, etc., i
l'ampliació "de facto" de la durada dels Cicles Formatius sense cap dotació extraordinària de professorat. Més
greu, si cap, és la promesa que es fa en alguns instituts, on s'afirma que l'assumpció d'aquestes tasques
suposarà una millora per al centre en general i per al professorat en particular, en vincular aquestes noves
tasques a la inclusió en la nova categoria de "Centre Integrat d'FP". I més greu encara, quan l’assumpció de les
sobrecàrregues es vincula a l’estabilitat laboral i la continuïtat al centre el següent curs, és a dir, amenaces.

7. Mobilitzacions
➔
➔
➔
➔
➔

Dissabte 18 de febrer. Volem Acollir. 18h Plaça Urquinaona
Dimarts 21 de febrer. Xerrada personal labora a la seu d’USTEC
Dissabte 25 de febrer. Marxes per la dignitat. 18h Plaça Sant Jaume
Dijous 2 de març. SEPC. Vaga d’alumnat per les taxes abusives
Dijous 9 de març. Vaga general educativa estatal

8. Jornada intensiva
Fa pocs dies va haver una concentració al Parlament convocada per la xarxa de centres pro jornada
continuada. El departament aposta per activar el pla experimental per a la jornada intensiva a les escoles
d’educació infantil i primària de Catalunya. Les AMPES demanen informació als centres educatius i aquests
demanen més informació als sindicats presents.
Acordem aportar informació sobre el tema als centres.

9. Plans evacuació menjadors (a la hora del menjador)
L’elaboració del pla d’evacuació es responsabilitat de l’empresa que presta el servei. Caldrà seguir els
procediments de Coordinació d'activitats empresarials amb aquesta empresa.

Propera assemblea: 8 de març a les 12.15h a l’Ateneu de Cerdanyola.
Assemblea de zona Vallès Occidental Sud

