RESUM ASSEMBLEA ZONA DE GRANOLLERS
15 d'Octubre 2014
Ordre del dia :
1. Inici de curs
2. Projecte de decret de selecció de direccions seguint el model LOMCE
3. Canvis normatius en absències,baixes
4. Assumptes diversos
5. Torn obert d'intervencions
ASSISTÈNCIA:
Centres: 6 centres: Escoles : Guerau de Liost i Camins de Les Franqueses; Mestres Montanya i
Ferrer i Guàrdia de Granollers; Els 4 vents i Congost de Canovelles
Sindicats: Ustec, Ccoo, i Cgt. No assisteix, ni s'excusa Ugt
1 –Inici del curs
S'explica que s'està aplicant la Lomce, malgrat que la consellera diu que no. Es fa una explicació de
les retallades que ha suposat a tot arreu, amb les reduccions que suposa la reducció d'horari que fan
els interins i substituts 86%, 42,66%, 33,33% i que no els van contractar fins el dia 15 de
setembre. .Expliquem que a la majoria de centres estan reduint hores o llocs totals de vetlladores,
TEIs,educadors/es...
Els centres assistents expliquen les seves problemàtiques .
• L'escola 4 vents, explica que és um centre auditat , i l'última setmana d'agots els hi van dir
que els donàven la 6ª hora i ½ profe, així com 1 TIS (Tec. d'integ.social).
• Mestres Muntanya , els han retallat 2 h de les vetlladores
• Escola Camins, tenen menys hores de vetlladores i a la TEI li fan fer l'hora d'acollida dels
matins.
2 – Projecte de decret de selecció de direccions seguint el model LOMCE
Expliquem que representa el decret , fent incidència a la nostra “Esquerda” de decret de direccions,
on està explicat. I que es tracta d'una Selecció,no una elecció, ja que l'administració té el 70 % dels
vots.
Es diu que de fet, els directors ja han condicionat els nomenaments d'estiu, i als interins i substituts.
3- Canvis normatius en absències,baixes
S'explica els canvis i l'introducció de les 30 hores, es fa referència als fulls explicatius que els
sindicats portem
4-Assumptes diversos
Sense massa temps ja, s'informa rapidament dels acords que es prendre en l'assemblea de docents i
es convoca per la propera assemblea del 6 de novembre, així com de la concentració del 13 de
novembre per “Substitucions des del 1r dia , al 100%.
Les escoles assistents, DEMANEN TORNAR A INSISTIR EN PORTAR SAMARRETA GROGA.
Proposta :
Iniciar altre cop la campanya de posar-se la samarreta groga, per continuar fer-nos visibles.
I sense res més, per manca de temps, es dona per finalitzada l'assemblea.

PROPERA REUNIÓ DE ZONA: El dia 26 de Novembre a les 13:00.
al CRP de Granollers

