Acta de la reunió sindical de zona de Terrassa (8 d’octubre de 2014)
Hi assisteixen 14 centres de Terrassa (11 escoles i 3 instituts) i representants dels sindicats
USTEC, CCOO i CGT.
TEMES TRACTATS:




Informacions diverses :
S’expliquen els fulls informatius :
-Dossier sobre salut docent.
-Full informatiu sobre la posició del Consell Escolar de Catalunya davant de la selecció
de direccions.
-Fulls informatius sobre l’aplicació de la LOMCE i la LEC
-Fulls informatius sobre l’inici de curs.
D’altra banda, s’informa sobre:
-Les 30 hores d’absència per malaltia (només es poden descomptar les absències per
malaltia sense baixa, cada dia es descompten 7’5 hores excepte en el cas de les
reduccions de jornada.
-ILP. USTEC informa que probablement es proposi treballar per presentar una ILP al
Parlament per l’educació.
CCOO informa que hi ha una possible convocatòria estatal de vaga a l’ensenyament,
proposada per CCOO a la Plataforma estatal per l’educació pública. CCOO abans de
convocar vaga a Catalunya està consultant a l'afiliació i a les assemblees de zona i
considera que, es faci vaga o qualsevol altre tipus d' acció, ha de ser el
máxima d'unitària a nivel estatal.
CGT, de moment, no convoca la vaga donat que considera que cal consultar les
assemblees i proposar un calendari de mobilitzacions que inclogui, si s’escau, una vaga
més endavant.
USTEC considera que és molt aviat per fer una vaga, cal consultar el professorat.
El professorat assistent a la zona, coincidim a considerar que actualment no veiem que
als centres hi hagi ambient de mobilització, els/les mestres i professors/es hem
assumit la sobrecàrrega de feina i no es parla de les condicions laborals, hi ha manca
de consciència, de debat als centres i de lluita.
Es parla també del fet que les possibles eleccions del 9 de Novembre estan
condicionant i paralitzant la resta de debats i lluites.





Assemblea docent: S’informa de la darrera assemblea docent i es fa una crida a la
participació en les properes assemblees.
Comunitat Educativa de Terrassa: s’informa de la darrera reunió i es fa una crida a la
participació.
S’informa de la convocatòria del concurs de trasllats d’àmbit estatal.
PROPERA REUNIÓ EL DIMECRES 22 D’OCTUBRE
ASSEMBLEA DE ZONA DE TERRASSA

