ZONA SINDICAL DEL GARRAF.
1 D'OCTUBRE DE 2014.
Assistents:
CCOO, CGT, USTEC, UGT.
Ceip's., Llebetx, Mediterrània, Riera de Ribes, St. Jordi, Cossetània, Morsell, Roquetes, El
Margalló.
ORDRE DEL DIA
1.- Informació mesa sectorial del 17 de setembre.
2.- Mobilitzacions.
3.- Altres
4- Precs i Preguntes.
Es presenten materials i s'acorda la propera reunió per al 5 de novembre.
1.- Informació mesa sectorial del 17 de setembre.
S'informa sobre la modificació del decret de direccions.
Hi ha 760 direccions que acaben, de les quals 300 podrien prorrogar amb només el vist-i-plau del
departament.
El decret augmenta la representació del Departament en les comissions d'elecció de la direcció,
restant la representació del Consell Escolar a títol testimonial (5 representants del departament per 2
docents i uns altres 2 -pares-alumnes?-).
També varien les condicions d'accés a la direcció resultant encara més restringides:
El fet de ser docent del centre no compta.
Tampoc haver estat en actiu els darrers dos cursos.
A partir del 2019 el màster de direcció serà obligatori i el podran impartir institucions de reconegut
prestigi.
D'altra banda el reanomenament es pot allargar fins a 4 períodes.
Es comenta que s'hi reconeix la mà d'AXIA, associació de directors-inspectors i d'ideologia
corporativista.
CGT informa que la permanent del Cll. Escolar de Catalunya es va manifestar en contra d'aquest
decret.
Hom valora que per contra de les manifestacions de la Consellera contra la LOMCE, aquesta s'està
aplicant a Catalunya en tota la seva extensió i segons el calendari previst. Tant pel que fa al
currículum com a la gestió. De fet aquest decret de direccions es podia haver omès.
Absències. Sobre la interpretació de les 30 hores d'absència per incapacitat temporal sense
descompte,
a) són proporcionals al tipus de jornada (mitja jornada en serien 15).
b) El dia sencer es compta en 7.30 hores.
c) Les absències per malalties cròniques no descompten. És criteri del metge certificar si
existeix la malaltia crònica. Però pot ser sotmesa a inspecció mèdica.
Hores de tutoria a secundària.
Es corregirà un error en el reconeixement d'aquestes hores a les instruccions de començament de
curs.
Es valora globalment que no existeix possibilitat de negociació en aquesta mesa. Només informen.

2.- Mobilitzacions.
Existeixen diverses propostes:
a) CCOO : S'està parlant la possibilitat de llançar un dia de vaga a l'octubre a nivell estatal,
coincidint amb la vaga que han convocat el sindicat d'estudiants.
El lema seria contra la LOMCE i es faria referència als pressuposts estatals.
b) UGT: UGT ha fet una consulta al seus afiliats i simpatitzants i en un 80% han respost que no son
partidaris d'una vaga d'un dia. A més considerem que en els darrers anys n'hem fet moltes d'un dia
amb un seguiment molt desigual. Potser es proposarà una vaga intermitent de llarga durada.
c) USTEC: Creu que hi ha pocs indicadors que assegurin una vaga amb èxit en aquest moment.
d) CGT: Recorda la plataforma de l'Assemblea de docents i que cal revisar el dia 2: No
LOMCE, No decret de plantilles, substitucions al 100% des del primer dia i disminució de
ràtios. Pensen que cal fer un esforç i reconstruir les coordinacions i estar preparats. També
les comissions mixtes pares-mestres.
El tema de les ràtios pot ser especialment sensible a la nostra comarca.
Recorda que també hi ha la proposta de vaga des de les illes coincidint amb les municipals.
També que el MUCE està intentant gestions a prop del parlament.
CGT pensa que cal reconstruir els contactes i anar-ns preparant per quan hi hagi la oportunitat. En
aquest sentit l'Asemblea de Docents del 2 d'octubre, on també hi ha altres sindicats pot ser molt
important.
3.- Altres
Pel que fa a la zona es demana a les escoles què poden anar fent. Es recorda que alguns del Garraf
han fet accions al començament de curs i que podrien enviar les fotos o comunicats per a la difusió.
Que al Penedès s'ha anat fent una acció per trimestre.
També es recomana que es continuïn les comissions mixtes de pares i mestres, com intenta l'Arjau,
o altres centres. Seria clau per a reactivar SOS.
Al Margalló, gràcies a això han aconseguit més hores de vetlladors.
Es recorda que a mitjans de novembre comença el procés de renovació de la meitat dels membres
del consell escolar. El nou consell escolar ha d’estar constituït abans del 23 de desembre.
Pel que fa a inversions i professorat, CCOO aporta un estudi realitzat a partir de dades ofertes per
organismes oficials que especifica algunes de les reduccions a les quals estem sotmesos i alhora
desmenteixen dades donades per la conselleria d’ensenyament.

Sense res més a comentar s'aixeca la reunió a les 13 i 15 minuts.

