ACTA ASSEMBLEA DE ZONA VALLÈS OCC. SUD.

13 DE MARÇ DE 2013

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1

Informació mesa sectorial.
Alguns aspectes de la LOMCE.
Mobilitzacions.
Reunió Intersindical.
Consell Escolar Municipal de Cerdanyola.
Concurs de trasllats.
Varis.

Mesa Sectorial Educació (reunió Departament - UGT, CCOO, USTEC·STE'S,
ASPEC).

El Departament anuncia novetats en la política de substitucions aplicables a partir del 2
d'abril:
 Substitució dels tutors/es d'Educació Infantil i USEEs a partir del primer dia de
baixa
 Substitució dels tutors/es de primària, d'ESO, i dels centres d'EE a partir del sisè
dia lectiu de baixa
 La resta del professorat (no inclosos en els apartats anteriors) a partir de l'onzè dia
lectiu de l'inici de la baixa (s'ha de tenir en compte que en la pràctica no es dona
cobertura a les baixes de 15 dies)
 Substituir a partir del primer dia la segona baixa simultània en tots els
ensenyaments.
En totes aquestes substitucions, segons el Departament, perquè se substitueixi des del
primer dia, la baixa, permís o llicència ha de ser superior a 10 dies lectius. Per tant:
SI LA BAIXA INICIAL NO ES SUPERIOR A 15 DIES (16 O MÉS) NO SE SUBSTITUIRÀ
EN CAP CAS DES DEL PRIMER DIA. A MÉS, ALGUNS PERMISOS QUE ES VENIEN
CUBRINT (CAS DEL DE MATRIMONI) ES DEIXAB SENSE COBERTURA.
Valoració: Davant les famílies la roda de premsa de la Sra Rigau pot fer entendre a les
famílies que s'ha millorat ostensiblement la política de substitucions, cosa que es
radicalment mentida. CONTINUEM DENUNCIANT FORA LES PARETS DELS CENTRES
EL QUE ENS ESTAN FENT AMB LES SUBSTITUCIONS!!!! INFORMEM I IMPLIQUEM A
LES FAMÍLIES EN LA DEFENSA DEL DRET A L'EDUCACIÓ DE QUALITAT DE
L'ALUMNAT.
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LOMCE
 La LOMCE inclou la privada-privada dins el “servei públic d'educació”. La LEC ja
va incloure en el seu moment la concertada a Catalunya. A més els hi dóna llibertat
en la creació de centres.
 La LOMCE ha situat el català com a assignatura de lliure configuració autonòmica,
denegant en molts aspectes la immersió lingüística i la llengua catalana com a
única llengua vehicular de l'ensenyament a Catalunya.

 La LOMCE permetrà seleccionar l'alumnat a les Universitats a l'estil anglosaxó: en
funció de la nota de batxillerat(60%)+ revàlida(40%), i inclús a través d'altres
proves de selecció tipus entrevistes personals, proves específiques d'accés, etc.
 A la LOMCE desapareix el curs pont entre la FP de grau mig i la FP de grau
superior.
 Al darrer esborrany s'ha inclòs al consell Escolar del Centre com a part de l'equip
per a l'elecció de la direcció del centre.
 La LOMCE manté la religió com d'oferta obligatòria als centres públics, però
empeny l'alumnat a cursar-la establint una assignatura alternativa a la religió
avaluable i puntuable per la nota mitjana de l'expedient. Tenint en compte que
aquesta nota pot ser molt rellevant per a l'accés a la Universitat (recordem que la
LOMCE elimina les PAU) entenem que aquell alumnat que no es vulgui complicar
la vida amb una assignatura més avaluable es veurà empés a fer religió.
 La LOMCE farà dependre l'expedició de titulacions del govern central.
 La LOMCE té un període previst per a l'aplicació de 14 mesos un cop publicada al
BOE.
 La LOMCE implicarà canvis en l'estatut de la funció pública, amb alta probabilitat
de pèrdua de drets laborals.
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Mobilitzacions
 Hi han tancaments a centres previstos pel 19 de març.
 20 de març, 18h. Plaça Sant Jaume: defensem el sector públic! Cartell.
 Valoració de la diada per l'educació pública de terrassa: Va anar molt bé. Molta
participació de famílies.
 A la plataforma estatal per l'educació pública (on participa CCOO, Ste's, CGT, UGT,
CEAPA...) s'està acabant de confeccionar un calendari de mobilitzacions que
inclouran tancades a centres per finals d'abril (clica AQUÍ), concentracions davant
d'organismes oficials cap al maig i possible paralització de l'ensenyament públic si
la LOMCE i les retallades continuen el seu tràmit parlamentari tal qual estan ara.

4

Reunió Plataforma Unitària en Defensa dels serveis públics

La plataforma sindical unitaria, en la qual participen ccoo i ustec·stes iac, entre d'altres,
convoquen pel proper 20 de març a sant jaume una concentració d'empleats i empleades
públiques. Cartell aquí.
USTEC·STE'S i CCOO informen que a la darrera reunió van tractar temes com la
impugnació de la supressió de la paga extra, la possibilitat de denunciar per il·legal el
possible augment de l'horari lectiu.
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Consell Escolar Municipal de Cerdanyola del Vallès (CEM)

S'informa que al darrer CEM l'Ajuntament va presentar un estudi demogràfic de la
població de Cerdanyola que demostrava que el Departament d'Educació no havia tingut
en compte la demanada de places de P3 que, a mig plaç, es produiran en cada zona de la
localitat. Es demostra doncs que la proposta de tancament del Xarau no se sosté per
enlloc i que respon més a política educativa (oferta concertada a la mateixa zona) que no

a efectes demogràfics com defensa el Departament.
Al mateix CEM es va comunicar que el Departament ha dit que la reducció de grups a
Cerdanyola pot continuar un parell més de cursos.
Així mateix l'Ajuntament ha sol·licitat explicacions al Departament sobre les3 línies
concertades al Ramon Fuster que bàsicament aten a nens i nenes que no són de la zona
escolar on es situa el centre., tenint en compte el caràcter subsidiari que, segons la llei, ha
de tenir l'oferta concertada en relació a la pública. Per què no es tanquen línies
concertades abans que les públiques?
Al CEM es va presentar també la problemàtica que està afectant les famílies de l'alumnat
del CEE Jeroni de Moragues, als quals se'ls han suprimit les beques de menjador i el
transport al centre. 17 famílies no poden portar els nanos (recordem que són nanos amb
d'Educació especial amb problemàtiques en general molt serioses) al centre per no tenir
prou poder adquisitiu per pagar el transport i el menjador. Hi han rumors que el
Departament intentarà fusionar aquest centre amb el flor de Maig.
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Concurs de trasllats

Publicats els resultats provisionals.
Informació del Departament: Aquí.
Primària: del 13 al 18 de març per fer reclamacions (tothom) i desistiments (personal que
participa des d'una destinació definitiva).
Secundària: del 15 al 20 de març per fer reclamacions (tothom) i desistiments (personal
que participa des d'una destinació definitiva).
Valoració: entre places que el Departament congela per guanya mobilitat entre el
professorat i tancar fàcilment grups en un futur i les places que les direccions congelen
per “tunejar-se” la seva plantilla això és una autèntica vergonya. S'està empenyent al
professorat a mantenir-se en una situació d'inestabilitat laboral que no beneficia gens la
necessària estabilitat dels equips docents per donar continuïtat i qualitat als projectes.
Denunciem la desigualtat entre treballadors que suposa aquesta manera de funcionar i
l'obertura de portes que s'està efectuant al sempre danyí “amiguisme” professional que
moltes vegades acaba beneficiant al més proper a nivell personal i/o ideològic que no pas
al més adient o preparat a nivell professional.
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Varis
 Ens retornaran els diners de MUFACE que se'ns va robar de més a la nòmina del
desembre. Això succeirà a la nòmina d'Abril o Maig.
 13-17 de març: saló de l'Ensenyament. hi ha una campanya per adherir-se a la
Xarxa de Centres Educatius Liiure d'Armes, que s'enmarca dintre de d'una nova
inciativa de la campanya Desmilitaritzem l'Educació, impulsada per diversos
col·lectius, entre els quals, es troba USTEC·STEs IAC. Més Info.
 Hi ha un correu convidant-nos a fer arribar als sindicats la jornada intensiva com a
mesura d'estalvi a l'administració. D'on ve aquesta proposta? Qui la fa?

Constatem que la petició la signa la “Coordinadora per la jornada continuada” i que no
hem estat capaços de trobar més informació sobre aquesta coordinadora. De totes
maneres convidem als centres que vulguin impulsar un pla per a la petició de la jornada
continuada que es posin en contacte amb els sindicats que la defensem i/o amb centres
que ja hagin fet aquest procés.

