Zona Baix Vallès
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1. TED - Taula d’Emergència Docent. resposta a la repressió mediàtica,
judicial i policial que estem patint els docents i els centres educatius
Diferents organitzacions socials i sindicals del sector de l’ensenyament constituïm la Taula d’Emergència Docent, per
donar resposta a la repressió mediàtica, judicial i policial que estem patint els docents i els centres educatius. Les
organitzacions impulsores són ADIC Ensenyament, ANC (Sectorial d’Educació), CGT Ensenyament, Docents per la
República, Intersindical-CSC, UGT, USTEC·STEs (IAC)
Hem fet arribar la declaració unitària a tots els centres educatius públics de Catalunya per a què (Claustres, Consells
Escolars, assemblees de treballadores...) debatin sobre la situació actual i s’adhereixin.
Si al vostre centre encara no us ha arribat la Declaració Unitària de la Taula d'Emergència Docent, comenteu a
direcció si han rebut el correu. Convoqueu claustres o assemblees de treballadors i adheriu-vos-hi! Si no us ha
arribat, poseu-vos en contacte amb tedocent@gmail.com i us diran com formalitzar l'adhesió o amb nosaltres
mateixos (USTEC, CGT Ensenyament).

Suport a l’Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca
Si voleu mostrar el vostre suport, individual o col·lectiu (claustre, centre, assemblea) a les companyes de l'INS Palau
➔ podeu seguir al twitter (@9delpalau):h
ttps://twitter.com/9delpalau?s=09
➔ o per facebook https://www.facebook.com/9delpalau/
➔ o enviar mail a solidaritatprofessoratelpalau@gmail.com

2. Preinscripció i tancaments de línies
Cap canvi des de l’última assemblea. 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 al Baix Vallès:
➔ Escola Saltells (Cerdanyola del Vallès)
➔ Escola Pinetons (Ripollet)
➔ Escola Pablo Picasso (Barberà del Vallès)
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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. 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.

La Ferreria
La Comunitat Educativa de l’Institut La Ferreria s’està mobilitzant contra el tancament del Cicle de Documentació
Sanitària. Desprès d’una reunió amb el Departament (Ajuntament de Montcada, comunitat educativa, sindicats)
sembla que Ensenyament dona per fet el trasllat del Cicle Formatiu.
Cridem a tota la Comunitat Educativa a participar a la CONCENTRACIÓ contra el tancament del Cicle de
Documentació Sanitària de la Ferreria. Dijous 17 de maig a Barcelona, a les portes del Departament
d’Ensenyament (Via Augusta), a partir de les 15.30 h.

3. Adjudicacions d’Estiu
Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres
d’educació especial, centres d’ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants
corresponents a llocs de treball dels cossos de mestres i de professors d’ensenyaments secundaris no ocupades amb
caràcter definitiu o provisional per al curs 2018-2019.
Les destinacions provisionals són amb efectes d’1 de setembre de 2018 i finalitzaran el 31 d’agost de 2019, a
excepció dels casos previstos de propostes de l’Administració o dels directors dels centres per ocupar llocs per una
durada superior.
➔ Accés a la sol·licitud: (amb identificació ATRI)
➔ Accés a la sol·licitud: (amb identificació XTEC)

Terminis
●
●
●

●
●
●
●
●

Funcionaris de carrera: del 7 al 22 de maig de 2018
Personal interí: del 24 de maig al 7 de juny de 2018
Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals: del 15 de maig a l’1 de juny
de 2018 La sol·licitud es realitza presencialment als serveis territorials d’Ensenyament o al Consorci
d’Educació de Barcelona
Professors que han superat el procés selectiu: del 12 al 19 de juny de 2018
Propostes de les direccions dels centres: del 6 al 20 de juny de 2018
Resolució d’adjudicació de destinacions provisionals: Juliol de 2018
Termini per presentar reclamacions: tres dies des de la publicació de la resolució
Resolució d’adjudicació de destinacions provisionals: Juliol de 2018

Principals novetats:
●
●
●

Funcionaris del cos de mestres poden accedir en fase prèvia a llocs ordinaris de Matemàtiques, Llengua
Catalana i Llengua Castellana en instituts al 1r cicle de l’ESO.
Al PROCEDIMENT PREVI: f) Llocs de MA, LC i LE per a mestres funcionaris de carrera per impartir classes a 1r
i 2n d’ESO.
A la Fase 1. Propostes de les direccions (funcionaris): Llocs ordinaris en centres de màxima complexitat
(CMC) i en centres d’educació especial CEE.
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●
●

A la Fase 6. Propostes de les direccions (interins): Llocs ordinaris en centres de màxima complexitat (CMC )i
centres d’educació especial CEE.
A la Fase 10. Propostes de les direccions (interins mitjans vacants): Llocs ordinaris de mitja dedicació en
centres de màxima complexitat i centres d’educació especial.

A tenir en compte:
➔ Professorat Interí Bloc 1 està obligat a participar: mínim 30 peticions per jornades completes i mínim 10 si
són mitges jornades (voluntàriament fins a 60 en les dues dedicacions) i pot ser destinat d’ofici.
➔ Professorat interí amb llicència infantament o de baixa a 1 de setembre, quedarà suspesa l’alta laboral fins al
dia de la seva presa de possessió efectiva al centre, excepte que hagi tingut el curs 2017-2018 un
nomenament fins al 31 d’agost de la mateixa dedicació (jornada) que l’adjudicat i no hi hagi variació en el
codi empresarial de cotització a la Seguretat Social.
➔ Es faran entrevistes per llocs específics i de màxima complexitat quan l’interí/na no hagi treballat en el
mateix centre el curs 2017-18. El 5 de juny es publicaran en els webs dels diferents SSTT la relació de llocs de
treball. El professorat funcionari i/o interí, voluntàriament, podrà fer arribar entre els dies 5 i 8 de juny,
ambdós inclosos, un document escrit manifestant la seva disponibilitat a mantenir una entrevista amb la
direcció del centre del lloc al qual opta. També podrà adjuntar el seu currículum i facilitar la seva adreça
electrònica.
➔ El personal interí, en la fase d’elecció, podrà demanar llocs de treball específics amb perfil professional
malgrat que no li consti acreditat a l’aplicatiu en el moment de formalitzar la sol·licitud. Per obtenir
destinació en aquests llocs sí serà imprescindible que l’acreditació del perfil professional consti en el registre
en el moment de procedir a l’adjudicació de destinacions.
➔ Torna a ser possible que la direcció nomeni personal interí per a càrrecs directius, quan ja s’hagi exercit el
curs anterior i es compti amb 48 mesos de serveis en centres públics.
➔ La direcció pot proposar la no continuïtat en el centre d’un funcionari o interí amb destinació provisional
mitjançant informe raonat i justificat. (5 dies hàbils per presentar al·legacions).
➔ Propostes de continuïtat professorat interí: cal tenir acreditats 12 mesos de serveis a la borsa i un mínim de
quatre mesos (vacant, no substitució) en el centre pel que es demana.

4. Oposicions
Cap novetat. S’estan realitzant les segones proves: programació i unitats didàctiques.
Les persones aspirants que superin la fase d’oposició accediran a la fase de concurs. Per fer l’al·legació dels mèrits
s’han de lliurar al tribunal els documents justificatius corresponents, juntament amb el full d’autobarem disponible
quan hagi finalitzat la fase d’oposició. La documentació presentada podrà ser recuperada pels aspirants en el lloc,
la data i l’hora que els tribunals fixin.
Aspirants del procediment d’ingrés
Sol·licitud de valoració de documents
Full d’autobarem de mèrits
Aspirants dels procediments d’accés
Sol·licitud de valoració de documents
Full d’autobarem de mèrits
El professorat que ha superat el procés selectiu de les oposicions han de presentar la sol·licitud per les
adjudicacions d’estiu entre el 12 al 19 de juny de 2018.
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5. Borsa de treball docent
Obertura inscripció a la borsa de treball de personal docent
Termini: fins el 14 de maig de 2018. RESOLUCIÓ
L’accés a l’aplicació telemàtica per tramitar la sol·licitud es troba a la pàgina d’internet del Departament
d’Ensenyament.
Excepcionalment, també seran admeses, de forma condicionada a l’obtenció i presentació efectiva de la titulació o
certificació corresponent, les persones que estiguin cursant el títol oficial de màster de formació del professorat o
la certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica equivalent i les persones que manifestin el seu
compromís d’obtenir aquestes titulacions abans de l’inici del curs 2021-2022.
El Departament justifica aquesta obertura extraordinària per la necessitat d’atendre l’alumnat per una correcta
prestació del servei públic educatiu i la situació extraordinària de manca de personal interí disponible en borsa en
algunes especialitats docents dels ensenyaments secundaris, amb l’adopció d’una mesura excepcional que flexibilitza
el compliment del requisit d’estar en possessió del títol de màster de formació del professorat i el de la certificació
que acredita la formació pedagògica i didàctica equivalent, amb l’ampliació del termini per l’obtenció i l’acreditació.
A la resolució podeu consultar les especialitats obertes.
La sol·licitud d’inscripció acaba aquest dilluns 14 de maig però hi ha 10 dies per portar la documentació als SSTT.

Altres informacions borsa
●

●
●
●

El 24 de maig es publicarà el nou número de barem de la borsa provisional. Aquest número es relaciona
directament amb els serveis prestats a la borsa de treball tenint en compte el nomenament vigent el 21 de
maig. Si aquests serveis prestats no són correctes aquest termini serveix per a realitzar la corresponent
reclamació.
La primera quinzena del més de juliol es publicarà el número de barem definitiu amb la informació que
consti en el registre informàtic el 22 de juny.
Manifestar la conformitat de continuar formant part de la borsa (obligatori per al personal substitut del
bloc 2: sense serveis prestats).
Fins el 13 de juny, les persones que vulguin no ser nomenades a les adjudicacions d’estiu, ni a substitucions
fins que no comuniquin el contrari durant el curs vinent, podran emplenar una sol·licitud per demanar-ho:
“congelar-se el número”. Com a novetat: NO ES NECESSITA AL·LEGAR CAP MOTIU PER CONGELAR-SE EL
NÚMERO.

6. 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.
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7. Altres
a. Reducció de jornada per interès particular
El personal funcionari: fins el 31 de maig per sol·licitar la reducció de jornada per interès particular per al curs vinent.

b. Mobilització persones interines
Les interines d’Andalusia continuen amb la seva vaga indefinida per l’estabilitat de les persones interines.
Dijous 17 de Maig CONCENTRACIÓ per l’estabilització del personal interí. Prou inestabilitat! 18h Plaça Sant Jaume.
Per ara convoquen Assemblea d’Interins, USTEC i CGT Ensenyament.

c. Manifestació Novembre Feminista 16 de maig
19 h Plaça Sant Jaume. #MésEnllà200M. Convocatòria i manifest.

d. Vaga estatal 8 de maig
El 8 de maig es va fer una vaga en Defensa de l’educació amb diverses concentracions i manifestacions per tot l’Estat.

e. Vaga Estudiantil 10 de maig- Vaga
feminista
Per demà, l’alumnat convoca vaga estudiantil a secundària i
universitats contra la sentència de La Manada.

f. Comitè de Salut i Seguretat Laboral
Va sortir la plaça per substituir a la metgessa que està de baixa i no es
va presentar ningú. S’ha privatitzat, han contractat a una empresa que
envia una doctora que rep el professorat. Hi haurà un segon metge.
Temperatures. A l’espera d’instruccions de Serveis Centrals que diuen
que faran un protocol. Els Sindicats proposen anar més enllà, fer un
llistat descriptiu de centres afectats, fer mesures i elaborar el nostre
propi protocol (amb recomanacions concretes).

g. 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 12 i el 19 de maig. A
l’Institut Banús de Cerdanyola a partir de les 10.30h

ASSEMBLEES DE ZONA

Propera assemblea de zona, el dimecres 6 de juny a les 12.15h a l’Ateneu de Cerdanyola
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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