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

1 8 de març. Dia de la dona treballadora
Avui és el dia de la dona treballadora. Donem suport des de l’Assemblea de Zona a les accions que es realitzaran
en el marc de la aturada internacional de dones (
#VagadeTotes
#NosaltresParem
). Les aturades, més enllà de fer un gest simbòlic,
pretenen fer palesa la denúncia de les mancances en condicions
laborals i socials que pateixen les dones per darrera evidentment
del problema més greu que pateixen a diari com son els
maltractaments i assassinats a mans de les seves parelles en molts
casos.
S’aclareix que existeix una cobertura legal per les aturades tècniques. Més informació als webs dels diferents
sindicats.

2 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.
A Catalunya els sindicats CCOO, USTEC-Stes i CGT ratifiquem aquesta convocatòria i fem crida a participar a la
manifestació convocada a les 12h a la Plaça Universitat i que passant pes SSTT de Consorci-Bcn arribarà a la
Delegació de Govern. També MUCE, Assemblees Grogues, Sindicats d’Estudiants, etc.
Tant sindicats com delegades compartim que aquesta convocatòria planteja dificultats perquè el professorat la
secundi per haver-se donat amb poc temps i per arribar en un moment on a Catalunya venim de mobilitzacions
pròpies de convocatòries i desconvocatòries lligades amb els pressupostos. Malgrat això considerem important
sortir al carrer per mostrar el nostre rebuig al desplegament de la LOMCE, especialment en la previsió d’un
“pacto nacional por la educación” que no dóna garanties de millora del sistema educatiu, a la vegada que
recordem que la LEC ha esta fidel en reproduir i ampliar aspectes de la llei estatal i amb conseqüències similars. I
quan a les retallades hi ha un paquet important que han tingut origen en el govern del PP amb l’excusa de la
crisi, però d’altres també se’ns han aplicat unilateralment a Catalunya. Posem com a exemples l’aplicació
immediata que fa el govern català en l’increment dels períodes dels concerts educatius que planteja la LOMCE, o
les retallades en pagues extres i amb pagaments retardats en comparació amb d’altres CCAA. Per tant, tant per
les lleis educatives com per la reversió de les retallades, la mobilització representa una continuïtat a les que es
van engegar a casa nostra.

3 Ara és demà - Debat extraordinari sobre l’Educació Pública
Per encàrrec del Departament d’Ensenyament, el Consell Escolar de Catalunya amb
Lluís Font al capdavant (ex directiu dels jesuïtes de Sarrià i de la Fundació
Blanquerna) ha endegat Ara és demà, un debat que pretén definir el futur de
l’educació a Catalunya. Un procés participatiu, que pel què sembla no ho és tant,
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perquè les decisions sobre les aportacions a les ponències les acaben prenen les mateixos ponents.
Paral·lelament des de diferents àmbits de la comunitat educativa: docents, alumnat, famílies, MRP, etc. s’està
portant a terme un altre debat amb elements de reflexió que no contempla el debat “oficial”. S’anima a
participar el 25 de març de 2017 de 10 a 19 h a l'Institut Flos i Calcat de Barcelona. 
Cal inscripció prèvia.
També s’informa i es considera interessant participar en els tallers que en el debat “Ara és demà” es fan a
diferents poblacions.

4 Educació d’Adults
La Mesa d’Educació de persones adultes es continua reunint amb el recolzament dels sindicats. A la última
assemblea s’ha acordat la creació d’una Plataforma amb suport d'entitats, organitzacions i col·lectius sobre
reivindicacions de docents de CFAs, s'escriurà un comunicat per enviar a tots els centres. A l'abril es convocarà
una jornada/acte explicant la situació dels CFAs i al maig una concentració.
La presó Model tancarà l'1 de juny de 2017, hi treballen 18 docents (9 definitius a través d'oposicions
específiques).
El proper curs 2017-18 es reduirà 1 hora de l'horari lectiu, però el Departament d'Ensenyament no augmentarà
la plantilla del personal docent de CFAs, sinó que reduirà l'oferta educativa proporcionalment.

5 Concurs de trasllats
S’han publicat les adjudicacions provisionals del concurs de trallats.
●
●

Secundària. Desistiments i reclamacions fins el 22 de març. 
Instància mòdel genèric.
Primària. Desistiments i reclamacions fins el 29 de març. 
Instància mòdel genèric.

6 Altres
● [Concentració] per uns pressupostos socials
Finalment es farà concentració. Dimarts 21 de març al Parlament. IAC convoca a les 17.30h i CGT a les 18h.

● 16è aniversari de Can Capablanca
El Casal Independentista Popular de Sabadellcelebra durants aquests dies el seu 16è aniversari. I el dijous 31 de
març programa especial de Pim Pam Pum de Ràdio Trama (on participa el company Isma Vila).

● 24.03 Marxa Unitat contra el feixisme a l’Hospitalet
El 24 de març, 
Unitat contra el feixisme convoca una marxa que sortirà del barri de Sanfeliu d’Hospitalet a les
18h i que tindrà com objectiu una concentració a les 19h davant la porta de l’Arquebisbat per demanar la
destitució de Custodio Ballester de la parròquia Immaculada Concepció.

● 9 Barris Salut Mental
El proper 1 d’abril de 9.30h a 14h, tindrà lloc a l’Ateneu Popular de 9Barris, la 
II Jornada sobre Educació de 9
Barris: Educació Emocional i Salut Mental a l’Escola.

● Ordre del dia
El proper ordre del dia s’elaborarà de manera col·laborativa, per tal de facilitar la preparació i participació a
l’assemblea. Es tancarà 7 dies abans. La propera assemblea fem la prova.
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Materials

USTEC
● Eina d'informació sindical del 8 de Març
● Ensenyament obre la porta al tràfic d’influències 1 en la
contractació de docents
● JUBILACIONS 2017
● Les reduccions de jornada comporten reduccions de pensions

CGT
● Material 8 de Març
● Balanç mobilització pressupostos
● Campanya matriculació 17-18. Apostem per la pública

Propera assemblea: 5 d’abril a les 12.15h a l’Ateneu de Cerdanyola.
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