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ACTA REUNIÓ DE ZONA DEL PRAT EL 8 OCTUBRE DE 2012
Centres representats: IES Baldiri Guilera, Escola Josep Tarradellas, Escola Can
Rigol, Escola El Parc, Escola Jacint Verdaguer i Escola Charles Darwin. S’excusen
representants de l’Escola Galileo Galilei i representant de l’IES S. Dalí ( però
passen dades). També envia e-mail Escola Maragall perquè té claustre urgent
prèviament convocat.
Sindicat representat: CGT. A la reunió anterior, malgrat ho vam saber després i
no va poder constar en acta, es va excusar representant d’USTEC.
Informacions: La representant de CGT ens explica les noves retallades
d’aplicació a partir del dia 15 d’octubre, sobre la ILT (incapacitat laboral temporal).
Va haver una Mesa de la Funció Pública (no només d’ensenyament), al respecte.
CCOO i UGT van signar l’acord, al·legant que es “guanya“ que la Generalitat no
aplicarà la penalització a les baixes més llargues, de a partir del 21è dia. IAC (on
és USTEC) no va signar al·legant que no s’hauria d’aplicar tampoc la retallada que
ve de Madrid ( del 1r al 3r dia es cobrarà el 50% i del 4t al 21è dia es cobrarà el
75%).
També ens expliquen la situació dels substituts. Per una banda, pràcticament s’han
eliminat els interinatges, ara a Catalunya, només genera vacant una plaça on no hi
ha nomenat encara cap funcionari. La resta de vacants ara passen a ser
substitucions, amb condicions diferents: no treballen ni cobren 100% del substituït.
Això ha generat problemes, sobretot en el nomenament de jornades no senceres,
doncs aquestes no eren accesibles a persones que d’haver sabut les noves
condicions, les haurien demanat. Aquest tema en principi està resolt, després de
ser denunciat pels sindicats.
Una altra cosa que afecta als substituts, i als que no ho són de retruc: a cada
centre tots hauríem de vetllar perquè s’estigui aplicant bé la proporció de retallades
als substituts de les seves hores lectives i hores de permanència, segons el quadre
següent. ( Ull!! el problema a vegades és de interpretació del “prioritàriament” de
l’Acord de Govern que aquí trobareu com a “preferentment” ).
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.e79d96e9bc498691c65
d3082b0c0e1a0/?vgnextoid=3bc5c17acdae7310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&
vgnextchannel=3bc5c17acdae7310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=d
efault
Roda de centres per explicar el posicionament de si s’eliminaran les colònies
i les sortides com a mesura de pressió :
IES Baldiri Guilera: no hi ha acord al respecte, hi ha qui en farà i hi ha qui
no. No es prendrà unànimament cap acord.
Escola Josep Tarradellas: Han votat no fer-ne fora de l’horari lectiu, però
estan a l’expectativa del que surti a la zona. No voldrien que els passés com a
la vaga, que la van fer confiant que seria molt més majoritària a la zona.
Escola Can Rigol: No ha donat temps al claustre de parlar-ho encara. El tema
està sobre la taula, i es parlarà en breu.
Escola Jacint Verdaguer: Al juny van votar-ho i van decidir que no faran
sortides fóra de l’horari lectiu, per tant tampoc faran colònies. El curs passat
no van tenir intensiva per aquest motiu, però mantenen així l’acord majoritari (
tot que hi ha hagut alguna persona que es va saltar l’acord).
Escola Charles Darwin: Encara no s’han posicionat al respecte, perquè no
han fet encara el claustre per parlar-ho. De moment, s’estan organitzant, però
a les famílies se’ls ha explicat que les condicions han canviat respecte altres
cursos, i que les sortides s’han de poder fer garantint ràtios dels qui marxen i

dels qui resten a l’escola, i amb condicions econòmiques adequades. (Ja s’ha
hagut d’anular una perquè es disparava de preu).
Escola Galileo Galilei: Tot i no ser presents, han fet traspàs de la seva
postura: a finals de curs passat ja es va parlar, i van decidir que en principi es
faran, però només si es donen les garanties per poder-les fer ( de personal i
econòmiques) .
IES Salvador Dalí: També ens passen la informació al respecte: està força a
l'expectativa de veure què fan els altres instis del Prat però en general s'han
reduït molt les propostes de sortides.
La representant de l’escola del Parc manifesta que està disgustada perquè ella va
defensar el no fer sortides i colònies perquè pensava que seria majoritari al Prat, i
ara veu que no serà així, i que aquest tema ha portat malestar entre les famílies.
Se li contesta que per una banda, no era una decisió unitària presa per zona al
menys de moment, era a consulta, i que a altres escoles els va passar el mateix
amb el tema de la vaga, que és encara més greu.
Actes dels pròxims dies :
Avui mateix dia 8 d’octubre. A les 18h a la Pç St. Jaume. Manifestació per demanar
substituts des del 1r dia amb el 100% de jornada, i de sou.
El dia 27 d’octubre hi ha una convocatòria de movilització de tota la comunitat
educativa. Encara està per decidir a on, i a quina hora. Convoquen des de MUCE,
CCOO, USTEC, UGT, FAPAC, CGT... i també s’afegeix la coordinadora
d’interzones.
Propostes i acords
Es veu que és una pena que no ens acabem de posar d’acord ni amb el tema de la
supressió o no de les sortides i les colònies, ( a vegades ni dintre dels mateixos
claustres) i pensem que pot ser fóra bo poder arribar a un acord de mínims on
tothom se senti identificat, i que poguem seguir tots com a zona.
La coordinadora d’interzones demana que tots els centres informin de les
retallades
a
les
AMPES.
Afegim
el
vincle
d’un
video
http://www.youtube.com/watch?v=wz33IebBj38&feature=player_embedded i uns
PPT adjunts per ajudar-nos en aquesta tasca, si es volen fer servir.
La coordinadora d’interzones també demana que impliquem en la mesura del
possible a les associacions de veïns, o altres ( El Prat contra les retallades, per
exemple) que s’informin i impliquin, de manera que plegats poguem exigir a
l’Ajuntament un posicionament en contra de les retallades.
Per últim la coordinadora d’interzones voldrà fer una consulta a les zones, a tots
els claustres, on tothom pugui sincerament i amb responsabilitat dir la seva opinió,
sobre com veuria continuar amb la vaga indefinida discontínua, algun dia al
novembre durant el procés electoral a Catalunya per a posar les retallades a l’ordre
del dia. Aquesta consulta arribarà en aquests dies per saber què fer al novembre.
Quedem per la propera REUNIÓ DE ZONA pel dilluns 23 d’octubre, a la 13h, a
l’escola Jacint Verdaguer.

