Resum de la reunió de zona de Cornellà del 4 setembre 2012
Assistents. CFA Cornellà,
Escoles: Anselm Clavé, Martinet, Dolors Almeda, Antoni Gaudí, Suris, L’Areny, Sant Ildefons,
Els Pins, Mediterrània, Ignasi Iglesias, Abat Oliba, Jacint Verdaguer,
IES: Esteve Terrades, Francesc Macià, Joan Miró, Martí i Pol.
USTEC, CCOO i CGT
També participen companys/es interines que no han estat nomenades fins ara.
1.- Situació Inici de curs.
En resum una mica més de 3000 mestres /professors menys que el curs passat (confirmat en
roda de premsa per la pròpia Consellera) amb 20.000 alumnes més que el curs passat a la
pública. D’aquest són poc més de 1700 que es jubilen i no es reposen i 1300 interins/es que
salten a fer substitucions (és a dir acomiadaments). També es detecta una precarització en els
nomenaments de finals d’agost amb molt poques vacants senceres, és a dir, a més dels que es
perden molts passen a jornades inferiors. Les conseqüències d’aquesta situació son la
massificació d’aules, augment de jornada...
S’ha de sumar a aquesta quantitat de professorat que perdem en plantilla, els llocs de
substituts/es que es perdran per les noves substitucions (fins a 15 dies...). És difícil saber quants
seran aquests llocs de treball que volen eliminar, però serà una xifra molt important. Estem
parlant de milers de companyes i companys que treballaven amb nosaltres el curs passat i
que queden al carrer (1300+ reducció de substitucions).
Però cal afegir que pels que siguin nomenats com substituts/es s’introdueix el pagament per
hores, que en millors dels casos farà que un substituït no pugui cobrar més del 85% del sou d’un
interí. De retruc, hi haurà hores no lectives que feia el mestre que es posa de baixa que –al no
estar computades en el seu substitut/a- caldrà que facin altres companys/es del centre. Només
respectaran el cobrament íntegra a les de 1/3.
La voluntat de transformar vacants en substitucions fa que l’interí que es transforma en substitut
cau el sou (com a mínim 15%) i perd el juliol.
A més es recorda el tema de l’extra de nadal, augment de l’IVA (general i e específic per
material escolar), els 3 euros del dinar amb carmanyola... Més informacions fulls sindicals
d’inici de curs.
Es fa una ronda de centres:
Anselm Clavé. Perd 1 mestre, queden 14’5. Falta per nomenar 1 mitja jornada i 10 hores.
Martinet. 3 grups nous, passa dels 14 a 16’5. Augmenten 2’5. Falta nomenament de una 1/3, una
½ i una substitució.
S. Ildefons. Perd 1 P3. Perd 1’5 mestres.
Dolors Almeda.- Perd 1’5 mestres.
Abat Oliba. Perd 1’5 mestres. Falta un nomenament baixa per maternitat.
Els Pins.- Perden 1’5 mestres. Falta nomenar 1 de 2/3 i un altra de ½.
Gaudí.- Creix 1 grup de P3. Perden 1’5 mestres (inclou aula d’acollida). Falta nomenar una de
2/3.
Surís.- Augment 1 grup nou. Falten nomenar 4 de 1/3.
L’Areny.- Perden 1’5 mestres. Falta nomenar una de 2/3.
Ignasi Iglesias.- Un grup més. Mantenen plantilla de mestres. Falta nomenar una de 2/3 i una
baixa maternitat.
Jacint Verdaguer.- passen de 16 a 15. Perden 1 mestre. Falta cobrir 1 baixa maternitat.
Mediterrània.- Perden 2 (inclou aula d’acollida). Falten 2 substituts i 3 de 1/3.
Escola d’adults Cornellà.- augmenten 3 grups i mantenen professorat. Falta nomenar 1/3.

Martí i Pol.Passen de 90 a 85 (perden 3 profes ESO-BATX y 2 de cicles). Logopedes passen de
4 a 1’5. Manquen 3 substituts i un d’1/3.
Esteve Terrades.
Macià.- Perd 1 línea d’ESO.
Joan Miró.- Perden 2’5 professors/es.
2.- Propostes de mobilitzacions inici de curs.
S’explica el procés engegat a partir del maig del curs passat amb la coordinació de zones i que,
després de consulta a centres i que una majoria dels que van respondre (1930) es pronunciés per
vaga el primer dia de classe i continuïtat, va portar a la coordinadora a convocar-la 12/13/19,
segons el nivell educatiu i després tots junts el 26 i 27 de setembre. Els punts centrals és cap
acomiadament, substitucions des del primer dia i no al pagament per hores de les substitucions.
S’ha enviat a centres la carta per explicar la proposta de vaga i per les AMPA’s. CGT hi va
donar suport.
Els 4 sindicats (USTEC, CCOO, UGT, ASPEP) no hi donen suport i convoquen pel primer dia
de classe concentracions al començament de la jornada, migdia o a la seva finalització, de GROC,
a les portes dels centres, amb una crida a participar ala resta de la comunitat educativa.
S’inicia una roda d’intervencions.
Hi ha diverses intervencions que no veuen la vaga, per la dificultat de preparar-la i es qüestiona
si hi ha ambient per tirar-la endavant.
També es comenta la dificultat afegida del fet que pot representar si no surt.
Es parla que cal impulsar altres mesures com el retardar la documentació que ens demanen o no
fer més del temps estricta de feina.
CGT valora que mai s’ha començat un curs amb un retrocés tan greu com aquest, amb
acomiadaments de milers de companyes/s i que cal donar un tomb a la dinàmica de mobilització
que portem, com proposa la coordinadora. No podem seguir limitant-nos a les accions que hem
repetit desenes de vegades. No hi ha cap altra data concreta de proposta de vaga i menys amb
continuïtat per part dels altres sindicats, i tenim (com sabíem des de maig) milers
d’acomiadaments i què es proposa?: un dia de groc i mirarem què podem davant els propers
pressupostos. És a dir, s’està enviant un missatge permanent implícit de que res no es pot fer. El
procés seguit per la coordinadora –amb la consulta al professorat- és el que demanem que faci
quan es convoquen mobilitzacions. 1930 respostes per la vaga son poc significatives? Quant han
consultat abans de fer una vaga al professorat?Amb 3000 acomiadaments a inici de curs s’ha
canviar la dinàmica de lluita.
USTEC Explica que ells també han format part del procés de creació i organització de la
Interzones, experiència que troben interessant, però que analitzen les dades de forma diferent, ja
que les respostes afirmatives responen a una plantilla de 5000 docents i també obvia la realitat de
la majoria de zones i territoris. És per això que no poden donar-hi suport, perquè veuen
precipitada i poc realista (sobretot pel fet que no s’ha pogut debatre en la majoria de centres i
zones (aquí a Cornellà tampoc) ni difondre i/o explicar a les famílies. Ideològicament els sembla
correcte iniciar una nova fase de confrontació molt més dura però afirmen que és un error
estratègic fer-ho en aquestes condicions. És per això que proposen un inici de curs SENSE
NORMALITAT demostrant un rebuig massiu del conjunt de la comunitat educativa a les
polítiques imposades pel Departament i mirant d’aconseguir que cap centre de Catalunya
comenci (http://www.sindicat.net/b/i/inici/) En aquest sentit proposa que es debati als centres la
possibilitat d’una concentració amb famílies i alumnes a ñla plaça de l’ajuntament el 12.
També plantegem que s’ha de reforçar la participació a les zones i una coordinació real entre
elles, i es comprometena impulsar la campanya sumativa que permeti arribar amb garanties a una
confrontació forta i real abans de l’aprovació dels pressupostos d’enguany (al mes de novembre).
S’acorda consultar a tots els centres sobre:

1.- Primer dia de classe (sigui el 12, 13 o 19) entre les dues propostes que s’han fet:
* Vaga amb les activitats previstes.
* Concentracions de groc a la porta dels centres.
2.- Continuïtat de la vaga els 26 i 27 de setembre.
Es recorda que la reunió de la coordinació de zones serà el divendres 7 a les 16’30 al Centre
Social de Sants (Olzinelles 30).

Propera reunió de zona el dimarts 18 setembre a les 12’30 a
Martinet.

