Resum de zona de l’Eixample 14 d’octubre 2014
Presents: Escoles Joan Miró i Els Llorers, i representants d’Ustec, Ccoo, Cgt.
1. Roda de centres: inici de curs amb situació plantilles: 10.000 alumnes més en tot Catalunya. 800
dotacions més, però en mitges jornades o d' 1/3. També problemas creats per les substitucions i per
aplicación Decret plantilles:
El Joan Miró els han reduït 1/2 de l'aula d'acollida. No han tingut problemas de substitucions: al contrari, la
que van tenir es va cobrir en 4 dies. Es van crear places de perfil específic, com la d’anglès a parvulari però
sempre es van votar a claustre.
Els Llorers reducció de vetlladors. Un bolet a P3. I una baixa de quince dies a primària coberta a partir de l'
11 dia.
2. Altres novetats:
Aplicació de LOMCE a 1r, 3r, 5è: Es pregunta pel tema horaris, ja que el Departament, encara que parli de
que no canvia res, ha fet modificar horaris als centres per incloure les hores de religió/valors, i a final de curs,
imaginem demanarà la nota ja que han passat a ser evaluables. J. Miró confirma que així els ha passat i han
hagut de reconvertir Educació Emocional en Valors –ja que ells no tenen cap nen a religió-. Es veu que encara
que majoritàriament les escoles estaven en contra de la Lomce, en general el Departament està fent aplicar
punts d'aquesta llei. S’insisteix en que en els centres es sigui conscient d’això: de com el Deparatment ens la
va fent aplicar.
Reforma Decret Directors. Per aquí tornen a aplicar la LOMCE a través de la LEC. L’esborrany que han
presentat canvia criteris de la selección de directors. D’un cantó l’Administració es queda amb la majoria
absoluta a la comissió de selección: de l’esquema 3 Adm/3docents/3no docents del consell escolar es passa al
5/2/2. Tant la LEC com la LOMCE avancen cap un cos de directors com al franquisme: així, per a presentarse no “hi haurà que fer” un curs cas de ser seleccionat, sinó que s’exigirà a partir de 2015 haver fet un curs, I
en el mateix sentit, s’elimina la prioritat que tenia el personal d’un centre per accedir a la dirección: ara ho
podrá fer tots els que tinguin el curs i facin un projecte en igualtat de condicions –només els donarà punts als
qui siguin del mateix centre. D’altres CCAA no han fet aquesta modificació aprofitant que la LOMCE deixa
com excepocional la pròrroga de mandats, cosa que el Departament també ha fet, però ara aprofita per
aprofondir més en la jerarquització de la LEC.
3. Assemblea de docents es posava de manifest que el col·lectiu està molt parat, cal reanimar-nos per aturar
els atacas: que no s’aturaran si no els aturem.. S'intenta reanimar al voltant del que ha estat un problema molt
punyent a l’inici de curs: les substitucions. Per això es queda en una campanya centrada en la
reiuvindicació del 100%. Per això es recollirà el que ha representat la pèrdua d’hores a cada centre de
principi de curs a 30 d’octubre (les escoles rebran una graella per poder reflectir les hores que no es
cobreixen i un model de cartell per a fer-ho públic en el centre per les AMPAs). Es recollirà per zones fins
la propera Assemblea Docent que serà el 6 de novembre.
L’objectiu és una concentració a la Pl St Jaume el 13 de noviembre, 18h, quan també es lliuraran per
registre les pèrdues per zona.
L’altre acord de l’Assemblea va ser donar suport a la ILP per la LLei d’Educació. Es parla de la
importància de la recollida de signatures per poder tramitar al parlament la nova Llei d'Educació. Es passen
impressos per a la recollida i tríptic explicatiu.
Es queda en repartir els centres de la zona per tal de poder tenir les dades de les hores perdudes:
J.Miró/ Diputació : Dorotea
Els Llorers/ Mallorca : Ferran
Ferran Sunyer/ La Concepció : Mercè
Fort Pienc/ Fort Pius/ Ernest Lluc/ Fructuós de Gelabert/ Tabor: Esther
Maragall/ Escola del Treball/ Balmes/ Carlit/ R.Llull/ Encants: Elena
Escola Aurò: per e-mail, ja que están al cas.
Es queda per la propera assemblea de zona on recollir les dades, el dimarts 4 de noviembre a l’Escola
Els Llorers

