ZonaBaixVallès
Assistència: Escola El Bosc (Barberà del Vallès), Escola Elvira Cuyàs (Montcada), Institut El Forat del Vent
(Cerdanyola) i el sindicat CGT. S’excusen Escola Bellaterra (Cerdanyola), Escola La Jota (Badia del Vallès),
Institut Palau Ausit (Ripollet), Escola Can Llobet (Barberà del Vallès), Escola Font Freda (Montcada), Institut
CanPlanas
(BarberàdelVallès)ielssindicatsUSTECiCCOO.

11.10.17Ateneude
Cerdanyola
-
Sala
12
(12.15h)
1. ValoracióirepercussióVagaGeneral
3O
als
centres
educatius.
Informacionscontinuïtatipropostes
centres
La vaga del dia 3 d’octubre va ser promoguda i convocada per CGT Catalunya i la IAC, arran l’escalada
repressiva de l’Estat espanyol. La brutal violència emprada per part dels cossos policials de l’estat espanyol
el dia 1 d'octubre, va refermar la convocatòria. Altres organitzacions van promoure l’aturada de país el
mateix dia. La inexistència del concepte aturada, va generar i genera confusió entre la ciutadania, i als
centres
educatius
enespecial.
Tot i la confusió, es valora positivament la convocatòria de vaga i l’èxit de les manifestacions arreu el
territori
i
en
especial,lamassivamanifestacióalatardaaBarcelona.
Però
manifestemqueixesdecomesvadesenvolupareltancamentpatronal:
● el Departament d’Ensenyament no va informar convenientment ni els centres públics ni les famílies
ni els treballadors/es i, a més, la informació va variar segons els diferents serveis territorials, i fins i
tot,
segonselsdiferentscentreseducatius.
● les conseqüències de l’adhesió a l’aturada encara no estan clares, sobretot pel que fa al descompte
a
les
retribucions,
● es van produir uns precedents que caldrà analitzar: obligació de tancar escoles, inexistència de
serveis
mínimsaalgunesescoles,
CGT mostra el seu agraïment, tant als milers de treballadors i treballadores que van portar el debat de la
necessitat
d'aquestavagaalseucentredetreballcomalesdesenesdemilersquevandecidirsecundar-la.
Continuïtat
Fem una crida a tots els centres a convocar assemblees, claustres extraordinaris, consells escolars... i
posicionar-nos
contral’actuacióintolerable,
autoritàriairepressivadelgoverndel’Estat.
Us animem a fer diverses accions, com ara concentracions davant dels centres, aturar el currículum i fer
classes
sobre
què
ésdemocràticiquènoho
és,isobreelsDretsHumansielsDretsSocials.
Considerem aquesta excepcionalitat democràtica inaceptable, i si continua la repressió CGT actuaran en
conseqüència, i per tant, no es descarta noves convocatòries de vaga. IAC manté un preavís per la propera
setmana
(dimecres18d’octubre).

Resum-AssembleadezonaBaixVallès-
Octubre

2. Reivindicacionspendents(a
Ensenyament)
Recordem que el curs passat després de molts anys de retallades, les vam començar a revertir per la via de
la mobilització, i que tot i que el context ha canviat, no ens oblidem de les reivindicacions pendents. Com
sempre de nosaltres tornarà a dependre continuar pel camí de la recuperació de drets i de qualitat
educativa.
Hem millorat, però aquestes millores són insuficients. El Govern va accedir a reduir una de les dues hores
lectives que exigíem i que va suposar l’increment de més 3.000 places sobre les 2.000 que ells tenien
previstes. Tornem a ser més docents que abans de les retallades, però també hem d’atendre a més de
70.000 alumnes més que al 2009; la ràtio de conjunt continua sent pitjor a la d’aleshores; la despesa per
alumne/a continua sent inferior; els docents seguim fent més hores i seguim tenint pitjors condicions
laborals,
etc.
De la disminució de dues hores lectives que reclamàvem ens en queda una (i a secundària, malgrat la
disminució de l’hora lectiva, es manté l’augment d’hores d’horari fix al centre) per recuperar les condicions
que teníem abans de les retallades. Les substitucions des del primer dia només s’apliquen en el cas de
baixes previstes i de més de set dies. Hi ha hagut tancaments de grups (en calculem una vintena), la
majoria dels quals s’haguessin pogut evitar si s’hagués apostat per línies amb una ràtio de 19 alumnes.
Segueixen tancant-se nous P3 als centres on ja se n’havien tancat, i segueixen les massificacions a primària
(amb
26
o
27
alumnesenmoltesaules)i,mésencara,asecundària.
D’altra banda, continuen en vigor els perfils amb un augment de la contractació a dit, amb la inclusió dels
currículums
i
les
entrevistesperobtenirplaçaprovisional.
Aquestes
reivindicacionsqueestavenalaPlataformademínimssegueixenpendents.

3. Oposicions(InformaciódelaMesa
Sectorial)
En l'oferta parcial d'ocupació pública aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017, hi consten
2.000
placesdecossosdocents.

Cos
de
mestres
Codi
ALL
PAN
PMU

Especialitat
Audicióillenguatge
Llenguaestrangera:Anglès
Música
Total

Total
58
205
110
373

Cosdeprofessors
d'arts
plàstiques
i
disseny
Codi
707
712
721

Especialitat
Dibuixartísticicolor
Dissenygràfic
Mitjansaudiovisuals
Total

Total
3
5
3
11

Cosdeprofessors
d'escoles
oficials
d'idiomes
Codi
192

Especialitat
FrancèsEOI
Total

Total
14
14
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Cosdeprofessors
d'ensenyament
secundari
Codi
AN
CN
DI
ECO
EF
FI
FQ
FR
GE
LC
LE
MA
MU
PSI
TEC

●

Especialitat
Anglès
Biologiaigeologia
Dibuix
Economia
Educaciófísica
Filosofia
Físicaiquímica
Francès
Geografiaihistòria
Llenguacatalanailiteratura
Llenguacastellanailiteratura
Matemàtiques
Música
Orientacióeducativa
Tecnologia
Total

Total
201
121
66
35
81
33
111
25
163
136
171
223
25
107
104
1602

Esreservaun5%deltotaldeplacesperapersonesquetenenreconegudaunadiscapacitatfísicaigual
o
superioral33%,lesquenos'ocupinpassaranaltornlliure.

[Aquestaéslaúnicainformaciósegura,larestad’informacionssurtendelaMesaSectorialinoestanpublicades]
●
●

●

●

La proposta és dur a terme les proves a partir del mes d’abril, per tal que hi pugui haver el nomenament de
lafasedepràctiqueselmesdesetembredel2018.Espreveuqueespublicaràdurantaquesttrimestre.
Laconvocatòriainclouràaquestsquatre
procedimentsd’accés:
- Ingrés lliure. Per a aspirants que no són funcionaris de carrera de cap cos docent o que encara que ho
siguinnotenenelsrequisitsperparticiparenundelsaltresprocedimentsd'accés.
-Accésauncosdegrupsuperior.Pera
aspirantsfuncionarisdecarrerad'uncosdocentdelgrupA2.
-Accésauncosdelmateixgrupinivelldecomplementdedestinació
Per a aspirants funcionaris de carrera d'un cos docent del grup A1 que volen accedir al cos de professors
d’escolesoficialsd'idiomes.
- Adquisició de noves especialitats. Per a aspirants funcionaris de carrera d'un cos docent que volen adquirir
una nova especialitat del mateix cos. Els aspirants seleccionats en aquest procediment no consumiran les
places convocades. Es convocarà un tribunal específic si hi ha prou demanda. Si hi ha poques sol·licituds,
s’afegiranalstribunalsconstituïtsperalaconvocatòriad’accéslliure.
Requisits
http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/aspec
tes-generals/requisits/
Sistema d’ingrés i temaris: Tot esperant la negociació amb el Ministerio de Educación, serien el regulats pel
RD276/2007.https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-4372
Temarisvigents:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/aspec
tes-generals/temaris-cossos-especialitats/

CGT Ensenyament defensa que les places a concurs siguin ocupades mitjançant concurs de mèrits (sumatiu i no
eliminatori) que prioritzi l’experiència docent, i a on la capacitat docent sigui avaluada en la seva pràctica real i amb
participació del màxim de persones possible. USTEC·STEs aposta per l'accés diferenciat que permeti la consolidació
del
personalinteríqueocupaunavacant.
Els sindicats estem organitzant xerrades informatives arreu del territori per poder resoldre qualsevol dubte-qüestió
sobre
elconcurs-oposició.
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4. Mobilitzacionsiconvocatòries
➔ L’Assemblea Groga manté la convocatòria de manifestació pel dissabte 11 de Novembre a les 17h a
Plaça
Universitat.
➔ El Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) ens convoca el 25 d’octubre a les 18h a fer
concentracions als Ajuntaments de les capitals de comarca per mostrar el nostre rebuig a la
campanyadedifamacionsimentiresqueestàpatintl’escolacatalanaielnostrecol·lectiudocent.
➔ El
dissabte18denovembres’estàpreparantunnouDebatExtraordinari(lapastanaga).

5. Borsa
Enbreu
hi
haurà
unaconvocatòriaextraordinàriad’oberturadeborsaperaquellesespecialitatsamb
difícil
cobertura.
Les
personesinteressadespodranmodificarlessevesdadesladarrerasetmanad'octubre.

6. Crida
aparticiparaleszones
Propera
Zona:
dimecres8denovembreales12.15hal’AteneudeCerdanyola(Sala12).

ASSEMBLEESDEZONA

Ales
12.15hal’AteneudeCerdanyola
(Sala
12)
Dimecres 8denovembre-13de
desembre
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’unencàrrecdeserveis,talcomespecifiquenlesInstruccionsd’InicideCurs.

Resum-AssembleadezonaBaixVallès-
Octubre

