ZonaBaixVallès
15.11.17Ateneude
Cerdanyola
-
Sala
12
(12.15h)
Assisteixen escoles i instituts de Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada i
Ripollet
i
representantsdelssindicatsUSTEC,CCOOiCGT.

1. ValoracióVagaGeneral8N
El seguiment al Vallès Occidental va ser molt desigual. Un dels sector més mobilitzats va ser el d’ensenyament. El
seguiment es valora positivament tot i les dificultats: convocada per un sindicat petit sense presència en el sector,
sense temps material per treballar-la i no va quedar clara la seva legalitat fins la tarda del dia anterior. Els sindicats
van
tractardedonar-liuntolaboraltotiquenoesvaveure.Convocadaperunsindicatpetit.

2. Valoracióirepercussiódela
intervenció
del
Departament
d’Ensenyamentperpartdel
Ministeri
d’Educació
(155)
Rebutgem de ple aquestes acusacions i reafirmem que el nostre col·lectiu docent ha treballat i treballa per una
escola catalana lliure, democràtica, de qualitat, plural, intercultural, acollidora, respectuosa i coeducadora, que
transmeti valors de tolerància, respecte i fraternitat entre totes les persones i per aconseguir que no hi hagi
segregació, ni diferències de cap tipus. De la mateixa manera, denunciem la gravetat d’aquestes acusacions que
qüestionen la nostra professionalitat i pretenen generar una desconfiança que pot ser molt perjudicial per a la nostra
tascadocentipera
lapròpiaconvivènciaalscentreseducatius.
L’Estat ha aplicat l’article 155 i, a més de cessar el Govern, dissoldre el Parlament i convocar eleccions per la força, ha
intervingut totes les Direccions Generals del Departament d’Ensenyament i les Subdireccions Generals d’Inspecció i
de Llengua, justament les que permeten prendre mesures contra els àmbits que més han amenaçat: la immersió
lingüísticaialpropi
col·lectiudocentilanostratasca.
Encara no sabem la repercussió que pot arribar a tenir la seva aplicació (oposicions, immersió lingüística, condicions
laborals)peròposa
enperilllarecuperaciódelesretalladesacordades,l’aplicaciódelsacordsambelgovern.
Diversos dirigents polítics del partit del Govern de l'Estat i altres partits, entitats i mitjans de comunicació afins han
engegat una campanya difamatòria acusant-nos d'adoctrinar el nostre alumnat per fomentar l'independentisme i
d’incitació a l'odi. Aquestes difamacions han vingut acompanyades de requeriments del propi Ministeri d'Educació al
Departament d'Ensenyament i denúncies a centres escolars i docents per presumptes delictes i violació de la llei per
“adoctrinamentideològic”alscentresescolars.
El que si està passant ja és que molts i moltes docents i moltes escoles i instituts han de variar la seva tasca docent
habitual mostrant una prudència molt semblant a la por. Les falses acusacions d’adoctrinament estan repercutint en
aquestatascaposantensuspenslallibertatdecàtedra.

3. 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
nosaltrestornaràa
dependrecontinuarpelcamí
delarecuperaciódedretsidequalitateducativa.

L’aplicació
a
l’horalectiva.
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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
seguimfentméshoresiseguimtenintpitjorscondicionslaborals,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,isegueixenlesmassificacionsaprimària
(amb26o27alumnesenmoltesaules)i,mésencara,asecundària.
D’altra banda, continuen en vigor els perfils 
amb un augment de la contractació a dit, amb la inclusió dels
currículumsilesentrevistesperobtenirplaçaprovisional;retalladesalpersonallaboraliinterí;bequesmenjadors
...

Pensem que un tema important és la qüestió de l’administració de medicaments per part els laborals.
Reivindiquem
personalsanitariacadacentreeducatiu.
Aquestes
reivindicacionsqueestavenalaPlataformademínims,imoltesaltres,segueixenpendents.

4. Oposicions
Després de moltes setmanes d’incertesa sobre la convocatòria o no de places d’accés a la funció pública, de les dates
de realització (finalment a l’abril) i amb una forta retallada en les especialitats sobre el nombre de vacants
necessàriesperreduirl’altpercentatged’interinitatenlesplantilles,eldepartamenthaconvocatoposicions.
Terminidepresentaciódesol·licituds:del’1al20dedesembrede2017.
Inici
delprocedimentselectiu:mitjansd’abrilde2018.
La fase d’oposició consta de dues proves (PRIMERA PROVA: prova pràctica 70% i desenvolupament d’un tema 30%.
SEGONA PROVA: programació i unitat didàctica), i la qualificació corresponent a aquesta fase serà la mitjana
aritmètica de les dues, sempre que aquestes hagin estat superades (mínim 5 punts). Les dues proves són
eliminatòriesilasevasuperaciópermetal'aspirantpassaralafasedeconcursdemèrits.
Aplicatiusol·licitudtelemàtica
RESOLUCIÓ ENS/2742/2017, de 21 de novembre, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la
funciópúblicadocentiperal’adquisiciódenovesespecialitats.
Tant USTEC com CGT mostren el seu desacord amb el sistema d’accés i els terminis. CCOO comenta que aquestes
oposicions surten dels acords de gener i que ja es sabia que no haurien canvis significatius respecte a altres
convocatòriesanteriors.Sivoleumésinformaciósobreelsdiferentsposicionamentspodeuconsultarlesseves
webs.
Els
sindicatsofereixenelsseusassessoraments,cursosixerradesambdiferentsmodalitats.

5. Mobilitzacionsiconvocatòries
a. 18NIIDebatExtraordinariEducacióPúblicaCatalanasobreInnovacióEducativa.De9a19h
a
A
L’INSTITUTBARRESIONESDEBADALONA.Jaestanelsvídeosdisponibles.
b. 25NDiacontralesviolènciesmasclistes.
c. 17DAssembleaGroga.Ales12h
aPlaçaUniversitat
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d. 21Dinhàbil.Notenimgaireinformacióperpartdeldepartamentapartd’aquestanotainformativa:
El
dijous21dedesembreésundiainhàbilaefectesescolars,d'acordamblanormativavigentrelativaalajornada
electoral.Pertant,totselscentreseducatiusromandrantancatsaefecteslectiusidequalsevolactivitatextraescolar
ordinària.
El
divendres22dedesembre,últimdiadeltrimestre,ésundialectiu,d'acordambelcalendariescolarestablert
per
al
curs2017-2018.
La
JuntaElectoralCentralhapublicatunacordqueconclouqueenalscentreseducatiusquesónseuelectoral
no
es
pot
realitzarcapaltraactivitatquenosiguipròpiadelprocéselectoral.

6. DocentsperlaRepública
Ha nascut un nou col·lectiu a partir d’un grup de Telegram: Docents per la República. Docents per la República va
néixer com un grup de base (docents que s’afegien a un grup de Telegram), de baix cap a dalt, on tenim cabuda tots i
totes
lesdocentscompromesesamblaconsolidaciódelaRepública.
Ara mateix, a nivell nacional, tenim un canal nacional: https://t.me/canaldocentsperlarepublica (amb més de 3.000
personessubscrites)iuncomptedetwitter:@DocentsxRep,gestionatsperungrupdecomunicació.
S’estan començant a fer trobades territorials per zones i existeix un grup de Telegram i un Canal
(
https://t.me/canaldxrvallesocc) a través del qual està informat de les seves propostes i poder demanar
l’accésalgrupterritorial.

7. NOVETAT!Grip,100%retribuïda
Modificació del règim de millores de la prestació econòmica per incapacitat temporal (IT). S’han ampliat els supòsits
de complement fins al cent per cent de les retribucions en situacions d’incapacitat temporal. Alguns d’aquests nous
supòsits tenen com a finalitat la protecció de la salut de la dona en situacions especialment vulnerables, com la
situació d’incapacitat temporal que derivi d’un tractament de reproducció assistida o del període de lactància, o la
situació d’incapacitat temporal per interrupció voluntària de l’embaràs en el primer trimestre de gestació per
inducciófarmacològica,iTAMBÉLAGRIP.
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