RESUM ASSEMBLEA ZONA DE MOLLET
16 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 : Can Besora i Col.legis Nous de Mollet; Escola Palau de Palau Solità i
Plegamans; La Florida, Santiga i Santa Perpètua de Santa Perpètua.
Sindicats: Ccoo, i Cgt. Excusa l'absència per malaltia l'Ustec. 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..
Expliquem la reducció d'1 educador de la Usee del Sant Vicens de Mollet i que les famílies estan
fent mobilitzacions.
Els centres assistents expliquen les seves problemàtiques .
• L'escola Santiga , explica que fa 1 any que estan sense TEI i que no es cobreix.
• Col .legis Nous , els han tret la vetlladora i l'han portat al Sant Jordi.
• Escola La Florida expliquen que no tenen prou amb les hores de vetlladora que tenen, ja que
tenen un cas d'un alumne que necessita tot el dia el 100% d'acompanyament.
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 van 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%, proposada per
l'assemblea de docents.
• El Norbert de Palau Solità i Plegamans,demana poder parlar i explicar la proposta de ILP
d'educació; es deixa per aquest punt, però per manca de temps no es pot tractar i s'acorda
informar la propera assemblea.
• S'informa del concurs de trasllats que sortirà a finals d'octubre. S'explica l'absència de places
que sortiran ,ja que en alguns llocs no les oferten i la creació de llocs de treball específics
que els directors poden crear . Es faran xerrades informatives.

Proposta :
Informar el proper dia de la ILP d'educació.
L'escola Sta. Perpètua de Sta. Perpètua diuen que ells han ACORDAT : No entrar en el joc de crear
nous llocs específics. Demanen si es pot fer extensiu a la resta de centre; però sembla que poden
haver dificultats en posar-se d'acord tots els centre. Es deixa la proposta per a discusió.
I sense res més, per manca de temps, es dona per finalitzada l'assemblea.

PROPERA REUNIÓ DE ZONA: El dia 27 de Novembre a les 13:00.
a l'escola Sant Jordi de Mollet.

