Zona Baix Vallès
11.04.18 Ateneu de Cerdanyola - Sala 12 (12.15h)
Assisteixen representants d’escoles i centres del Baix Vallès i el sindicat CGT.
1. Resposta davant la criminalització i acusacions d’adoctrinament envers el col.lectiu docent i els atacs a
l’educació pública (manifestació i assemblees)
2. Preinscripció i tancaments de línies
a. FP: Documentació Sanitària, la Ferreria
3. Sobreràtiosal Vallès Occidental
4. Oposicions
5. Retallades pendents
6. Altres
a. Abonament del 20,77% de la paga extraordinària del 2012
b. Continua la Vaga General Educativa a Andalusia per l’estabilitat del professorat interí
c. 26 d’abril (en principi) vaga alumnat
d. [Acte] Que pinta la banca a les escoles?
e. Cerdanyola 28 d’abril (i el 12 de maig), Jornades "Educant per la vida"

1. Resposta davant la criminalització i acusacions d’adoctrinament envers
el col.lectiu docent i els atacs a l’educació pública (manifestació i
assemblees)
CGT Ensenyament convoca al professorat a una Assemblea el pròxim 11 d’abril, a les 18:30h a la seva nova seu
(Carrer Pare Lainez, 18, Àtic, Barcelona) i reitera a la resta de sindicats la voluntat de convocar i organitzar
conjuntament aquesta i/o d’altres assemblees per tal de debatre i decidir, amb el màxim de professorat possible,
com responem i revertim els gravíssims atacs que estem patint.
Aquest diumenge, 15 d’abril, manifestació. Cridem a participar al bloc de la Plataforma 3 d’Octubre: 12h Plaça
Espanya (a les Torres Venecianes). Manifestació 12.30h Plaça Espanya. Busco.
Plataforma No Callarem: actes a la presó model. Setmana per la llibertat d’expressió.

2. Preinscripció i tancaments de línies
D’acord amb les informacions que tenim a data d’avui, ja s’ha anunciat la previsió de tancaments de grups de P3 a les
següents escoles del Vallès Occidental:
Escola Saltells (Cerdanyola del Vallès)
Escola Pinetons (Ripollet)
Escola Virolet (Sabadell)
Escola Pablo Picasso (Barberà del Vallès)
D’aquestes 4 poblacions amb previsió de tancament d’un grup de P3, i on hi ha escoles públiques i escoles
concertades, tots els tancaments es donen a l’escola pública, mentre que la Resolució ENS/405/2018 de 6 de març
manté el concert educatiu a les escoles d’aquestes poblacions.
Animem a participar a les diverses accions que s’estan duent a terme contra els tancament de grups de P3, contra la
massificació als centres de secundària i contra la supressió de Cicles Formatius.
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Participem a les assemblees de la comunitat educativa i a les plataformes locals que s’han aixecat contra els
tancaments de línies. Organitzem-nos i lluitem als espais assemblearis de treballadores i treballadors.
L’Escola Saltells, dimecres 18, a les 17h es reuneix amb Serveis Territorials, criden a acompanyar-los per fer més
força! Tota la informació la teniu a la seva web.

a. FP: Documentació Sanitària, la Ferreria
La Comunitat Educativa de l’Institut La Ferreria s’està mobilitzant contra el tancament del Cicle de Documentació
Sanitària. Fins ara s'han dut terme 2 concentracions davant SSTT Vallès Occidental (7 març al matí, i 13 març a la
tarda), així com una concentració davant el Departament d'Ensenyament (21 març al matí). S'ha creat una assemblea
de professorat i alumnat per recollir idees i propostes per realitzar accions en contra del tancament del CFGS DAS i
del grup de CFGM CAI.
Aquesta assemblea ha acordat que la propera acció que es realitzarà, serà una tancada a l'institut per aquest proper
divendres 13 abril. L'acte previ a la tancada serà una manifestació que començarà a les 18h30 davant l'institut, i que
acabarà a la Casa de la Vila.
Una vegada acabada la manifestació (cap a les 21h) es farà un sopar davant l'institut sota el lema "Porta el tupper ple
i fes pinya amb nosaltres". A les 22h hi haurà assaig obert del grup de Batucada "Els diables de Montcada".
Per dissabte al matí hi ha previst un concert de rock i multiesports. Les dues activitats es farien al voltant de les 11h.

3. Sobreràtios al Vallès Occidental
La Junta de Personal docent no universitari del Vallès Occidental, òrgan electe dels treballadors i treballadores de
l’ensenyament públic (primària i secundària) del Vallès Occidental va denunciar la setmana passada que el 66% de les
aules del Vallès Occidental supera la ràtio d’alumnat marcat per la llei.
Un alt percentatge de l’Ensenyament obligatori (Infantil-primària-secundària) aquest curs 2017-18 estan en situació
de sobre ràtio d’alumnat per grup classe (per sobre de 25 a infantil i primària i 30 a secundària).
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Aquest divendres 13 comença la preinscripció per al segon cicle d’educació infantil, educació primària, centres
integrats i educació secundària obligatòria.
Els terminis de presentació de sol·licituds previstos són els següents:
- Del 4 al 16 d’abril, per als ensenyaments professionals de música i dansa.
- Del 13 al 24 d’abril, per al segon cicle d’educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària
obligatòria.
- Del 15 d’abril al 4 de juny, per als cicles d’animació en circ i de tècniques d’actuació teatral.
- Del 30 d’abril a l’11 de maig, per a les llars d’infants. Els ajuntaments que tenen delegades les competències en
relació a les llars d’infants poden establir un calendari propi; per tant, en aquests casos, caldrà consultar-los.
- Del 8 de maig al 6 de juny, per als ensenyaments esportius (primer període).
- Del 14 al 24 de maig, per al batxillerat, els cicles de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i disseny.
- Del 14 al 25 de maig, per als programes de formació i inserció.
- Del 29 de maig al 7 de juny, per als cicles de grau superior de formació professional i d’arts plàstiques i disseny.
- Del 18 al 26 de juny, per als ensenyaments d’educació d’adults.
- Del 2 al 6 de juliol, per al curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà, excepte els que
s’imparteixen en centres de formació d’adults que segueixen el seu calendari.
- Del 3 al 6 de setembre, per als cursos extensius i per al primer període de cursos intensius i flexibilitzats de les
escoles oficials d’idiomes.

Resum - Assemblea de zona Baix Vallès - Abril

4. Oposicions
Aquest dissabte comencen les oposicions. Desitgem molta sort i encert a totes les companyes que participen en
aquesta convocatòria.
Pel què fa a les properes convocatòries no tenim cap novetat. Les oposicions massives dels propers anys que poden
suposar l’estabilització de la gran majoria de l’actual personal interí o l’acomiadament de molts i moltes companyes.
A Andalusia ja s’estan fent vagues sota el lema “Els qui estan es queden”. Aquest és el camí a seguir per aconseguir
un canvi del model d’accés a la funció pública basat en l’experiència docent i no pas en exàmens teòrics.
Les oposicions comencen aquest dissabte amb les probes de català i castellà. A dia següent comença la primera part.
S’ha d’entregar la programació.
El Departament ha publicat la previsió de properes convocatòries d’oposicions:

5. Retallades pendents
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. Per exemple:
- Reducció de l’hora lectiva pendent.
- Substitucions des del primer dia de baixes, permisos i reduccions de jornada de tot el personal.
- Prou penalitzacions a l’embaràs, maternitat i cura de fills i filles: ni descomptes, ni baixes en la cotització.

6. Altres
a. Abonament del 20,77% de la paga extraordinària del 2012
A la nòmina d’abril s’ha de fer efectiu l’abonament del 20,77% de l’últim tram de paga extraordinària de l’any 2012.
DECRET LLEI 2/2018, de 9 de març, de recuperació d’una part de la paga extraordinària i addicional del mes de
desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya (publicat en el BOE núm. 63, de 13
de març).
Però...
► NOTA INFORMATIVA DE LA SECRETARIA D’ADMINISTRACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA SOBRE EL PAGAMENT, AQUEST
MES D’ABRIL, DEL DARRER TRAM DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT A L’ANY 2012 (05.04.18)
La Secretaria d’Administració i Funció Pública informa que s’estan portant a terme totes les actuacions necessàries
per fer efectiva en la nòmina del mes d’abril la part corresponent al darrer tram de la Paga extra de desembre de
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2012, previst en el Decret llei 2/2018 de 9 de març. L’ajornament de la convalidació del Decret Llei en el Ple del
Parlament d’avui per una qüestió interpretativa de caràcter formal no afecta al calendari previst.
Per calcular el que es cobrarà quan el cobrem, heu d’anar a la nòmina de novembre del 2016 i sumar els dos
complements (003S i 085S).
L’abonament es farà d’ofici per a tot el personal que va percebre la tercera fracció corresponent a la quantitat
equivalent al 34,42% pel mateix concepte el mes d’abril de 2017. En cas de dubte o de canvi de compte corrent es
recomanable sol·licitar la devolució mitjançant instància al Servei Territorial corresponent.
Recordem que ens queda recuperar la paga del 13 i del 14!! Diuen que les estan negociant.

b. Continua la Vaga General Educativa a Andalusia per l’estabilitat del
professorat interí
A diversos territoris de l’Estat s’estan començant a organitzar les persones interines. A Catalunya s’està fent l’intent i
ja s’han fet dues assemblees.

c. 26 d’abril (en principi) vaga alumnat
Els sindicats d’estudiants convoquen vaga d’estudiants per dijous 26 d’abril: contra la repressió i per les taxes
universitàries. Vaga del 8 de maig.

d. [Acte] Que pinta la banca a les escoles?
Des de la Xarxa Groga de l’Hospitalet, ens conviden a l’acte sobre l’EFEC i les seves alternatives pedagògiques que
celebrarem el divendres 4 de maig a partir de les 17:30 a l’Auditori Barradas de l’Hospitalet de Llobregat.

e. Cerdanyola 28 d’abril (i el 12 de maig), Jornades "Educant per la vida"
A Cerdanyola un grups de docents i mares està organitzant una jornada per parlar de l'ensenyament públic pel dia 28
d'abril (els dos primers eixos) i el 12 de maig (els 3er i el 4rt).
1. Revertim les retallades
2. El model lingüístic català
3. La probable revisió dels llibres de text per part del Govern Central
4. Les relacions entre els membres de la comunitat educativa

f. Crida a participar a les zones

La propera assemblea de zona del Baix Vallès serà el dimecres 9 de maig a les 12.15h a la
Sala 12 de l’Ateneu de Cerdanyola.

ASSEMBLEES DE ZONA

A les 12.15h a l’Ateneu de Cerdanyola. Dimecres 13 de desembre
UNA PERSONA DE CADA CENTRE
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 de serveis, tal com especifiquen les Instruccions d’Inici de
Curs.
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