Zona
BaixVallès
Assistència: Escola El Bosc (Barberà del Vallès), Escola Elvira Cuyàs (Montcada) Escola Can Llobet (Barberà
del Vallès), Escola Font Freda (Montcada) i Institut Can Planes (Barberà del Vallès), i els sindicats USTEC,
CCOO i CGT. S’excusen Escola Bellaterra (Cerdanyola), Escola La Jota (Badia del Vallès), Institut Palau Ausit
(Ripollet)
i
Institut
LluísCompanys(Ripollet).

13.09.17Ateneu
de
Cerdanyola
(12.15h)
1. Ronda
decentres.Situaciói
incidències
inici
de
curs
Malgrat que el discurs de la nova consellera d’educació un cop més vol transmetre la imatge de total
normalitat i de millora de recursos, la realitat dels centres un cop més també ve donada per retards,
mancances i retallades. La valoració de l’inici de curs és variada.
Continuem tenint retards en la cobertura de les substitucions de mitja jornada i terços. I com no podia ser
d’una altra manera, també enguany un “error informàtic” ha estat motiu de retardament de la cobertura de
llocs de treball (segons el Departament).
Alguns centres han vist retallades en el personal de suport a la docència com TIS, TEIs o vetlladores (en
alguns casos especialment, estem parlant de centres de màxima complexitat). S’ha perdut hores de reforç.
S’han detectat problemes en la interpretació i aplicació de la reducció d’una hora lectiva en alguns centres,
malgrat estar recollit de manera clara tant en les instruccions d’inici de curs del Departament com en el
informacions dels sindicats. Recordem que l’horari lectiu és de 19 hores a secundària i 24 a primària i que
encara queda pendent la reducció d’ altra hora lectiva, la reducció de ràtios, o les substitucions des del
primer dia, com a reivindicacions en la línia de revertir les retallades a l’ensenyament públic.
L’Esfera (el programa de gestió) continua presentant greus problemes i incidències permanents que
preocupen  i carreguen de feina als centres presents.
També es comenten retards en obres, obres pendents i problemes de neteja.
Les organitzacions sindicals ens oferim per anar als centres a fer qualsevol aclariment o xerrada d’aquells
temes que puguin interessar el claustre.

2. Oposicions
És probable que aquest curs es convoquin (hauria de sortir a l’octubre) 2000 places d’oposicions de
docents i TEI (380 places), d’infantil i primària, només especialitats. Totes les presents les considerem
insuficients. És molt possible que durant els propers tres anys continuïn les convocatòries. A la derrera
Mesa Sectorial del curs passat és parlava de més de 17.000 places fins el 2020, perquè en consonància
amb l’acord a la Mesa de la Funció Pública, s’ha de reduir la taxa d’interinitat fins el 8% (ara, s’apropa al
30%). Les oposicions no són, en si mateixes, cap garantia d’estabilitat per al personal que ja està treballant
per al Departament d’Ensenyament, atès que si es convoquen com a les darreres, la primera fase
"d’oposició" és eliminatòria i si no es supera, no hi cap possibilitat que es tinguin en compte ni els mèrits ni
els anys treballats.
A la Mesa també es va parlar de fer un gir al format de les oposicions, i s’espera que comencin a concretar
a la Mesa Sectorial prevista pel dia 30 de setembre.
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Els sindicats, properament, començaran a oferir les seves ofertes de cursos per preparar les oposicions.

3. Mobilitzacions
Són molts fronts oberts però tots tenen una mateixa resposta: revertir les retallades i tombar la LOMCE i la
LEC. Això que fa dos anys sonava utòpic, ho vam començar a fer el curs passat. Vam revertir algunes
retallades i el Govern de Catalunya i l’estat van haver d’aturar aspectes de la LEC i la LOMCE que volien
implementar.
Aquest curs, la mobilització tornarà a ser la clau.
➔ Dijous 14 de setembre, l’Assemblea Groga convoca assemblea i concentració per donar la
benvinguda al curs i a la consellera, a les 18h a Via Augusta.
➔ L’Assemblea Groga prepara una manifestaciópeldia11d’octubre.
➔ 16 de setembre, Barcelona: assemblea general de les Marxes de la Dignitat. Per una carta de
drets socials a Catalunya. Assemblea general: dissabte 16 de setembre, de 10 a 14’30 hores.
Casal de Barri Pou de la Figuera, carrer de Sant Pere més Baix, 70. Barcelona.
➔ A l’octubre (encara per concretar el dia), es farà una Taula de treball per a docents i referents en
emprenedoriadeCentresEducatiusdelVallèsOccidental, amb els objectius de:
◆ Compartir experiències, detectar necessitats, crear sinèrgies i oferir recursos per a la
promoció de l'Economia Social i Cooperativa dins els Centres Educatius
◆ Recollir propostes per a millorar la oferta de xerrades i recursos que oferim des de l'Ateneu
Cooperatiu del Vallès Occidental per al proper curs 2017-18

4. Crida
a
participaraleszones
Propera Zona: dimecres 11 d’octubre a les 12.15h a l’Ateneu de Cerdanyola.

ASSEMBLEESDEZONA
CalendariCurs:
2017-18
(1r
trimestre)
Dimecres 11d’octubre
8
denovembre
13dedesembre
Ales
12.15h
al’AteneudeCerdanyola
UNA
PERSONADECADACENTRE
Demanem als equips directius que promoguin l’elecció d’una persona representativa del
conjunt del Claustre que pugui recollir els problemes, les opinions i les propostes del centre,
assistir a les reunions de Zona i informar a la resta de companyes i companys. Igualment us
demanem que s’organitzin els horaris de manera que la persona disposi de temps per realitzar
la seva tasca. 
La dotació horària queda coberta legalment mitjançant l’assignació d’un encàrrec
deserveis,
tal
comespecifiquenlesInstruccionsd’InicideCurs.

Resum-AssembleadezonaBaixVallès-Setembre

