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Assisteixen:
Centres:
Rubí: E.25 de Setembre, E.Joan Maragall, E.Mossèn Cinto Verdaguer,
E.Ramon Llull,E.Schola i E.Teresa Altet.
Sant Cugat: E.Collserola, E.Joan Maragall, E.La Floresta, E.Pi d’en Xandri,
E.Ciutat d’Alba, E.L’Olivera i E.Pins del Vallès.
Sindicats: CGT,CCOO i USTEC-STEs
MOBILITZACIONS
Aquesta mateixa setmana hi ha tres mobilitzacions convocades: la primera serà
dimecres a Sabadell, davant de SSTT (13h), convocada per l’assemblea de zona de
Sabadell, per les substitucions al 100% i des del primer dia ; la segona, a la tarda, una
cercavila que sortirà de la plaça de la Creu Alta (18h), convocada per la Plataforma
Sabadell per l’Educació Pública i amb el lema: ”Per una educació pública de qualitat,
cap retallada”; la tercera, dijous, a Barcelona, a la plaça de Sant Jaume (18h),
convocada per l’Assemblea de Docents per les substitucions al 100% i des del primer
dia.
ASSEMBLEA DE DOCENTS
L’assemblea de docents ha enviat una graella als centres amb la intenció de fer
recompte de les hores que s’han perdut des de començament de curs per culpa del no
cobriment de substitucions des del primer dia. Els resultats provisionals (els centres
encara tenen temps fins a final de mes per emplenar-la i enviar-la al correu de
l’Assemblea), entraran a registre del Departament una hora abans de la concentració
de Sant Jaume. Per ara es comptabilitzen unes setanta hores perdudes de mitjana per
centre a primària en un mes i mig.
Així mateix, cal que es prengui consciència que el no cobriment al 100% no és un tema
que afecti només el professorat substitut, sinó que provoca el sobreesforç de la resta
del docents (ja sobrecarregat!).
En l’Assemblea de docents, es va parlar també de convocar el dia 17 de maig (data
encara provisional) una concentració davant el Parlament, tenint en compte que
estaran al caure els pressupostos.

PAGA EXTRA
El dia 10 es va celebrar una Mesa General de Funció Pública on els sindicats van
reclamar el cobrament de la paga extra de 2015, el cobrament de la part meritada de la
paga de 2012 i el cobrament de les pagues extres de 2012, 2013 i 2014. L’Administració
només va manifestar la voluntat (només verbal!) d’incloure en els pressupostos la de
2015. La manera com ho farà –ja sigui en la pròrroga dels pressupostos de 2014 o en
els nous de 2015- no va quedar gens clara. Del 25% de la de 2012, o de les altres que
ens deu, no va voler ni parlar-ne. Els sindicats van insistir que s’havia de recuperar el
poder adquisitiu, tan minvat en els darrer anys.
Així mateix, l’Administració va expressar la seva voluntat de tornar al 100% de jornada
per als substituts a partir del 2015. No tenim, però, res per escrit.
També es va demanar la convocatòria d’oposicions. Es va parlar potser de convocatòria
a secundària i només per a algunes especialitats.
Aquesta Mesa de Funció Pública es reprendrà dilluns dia 17.
CONCURS DE TRASLLATS
Sobre aquesta qüestió, es diu que tot el professorat provisional està obligat a
concursar. Si no ho fa, se li pot assignar una plaça d’ofici. S’aconsella demanar el que es
vulgui sense tenir en compte si pot haver-hi o no plaça en un centre: encara que no
surti una vacant, hi ha les resultes. Els sindicats van demanar en la Mesa Sectorial que
surtin el major nombre de vacants i que donin totes les resultes que es produeixin. En
la convocatòria només es parla de places ordinàries, això vol dir que no sortiran les que
s’han perfilar en els darrers anys. En principi, haurien de sortir, com a mínim, les
vacants que es generin fins a 31 de desembre.
Sobre els mèrits, i en cas de dubte, convé presentar-los tots; si no han de comptar, que
sigui la comissió avaluadora la que ho decideixi. IMPORTANT!: només es podrà
justificar el mèrit que s’al·legui en el termini de la convocatòria, que és el 24 de
novembre. Si s’al·lega el mèrit o mèrits, però no es justifiquen en aquest termini, es
podrà fer també quan es publiqui el barem.
DECRET D’AVALUACIONS
El Departament està preparant el Decret d’Avaluacions, on tot el valor de l’educació
dependrà dels “objectius” fixats i dels “resultats” obtinguts de cada escola o institut.
Es diu, en aquesta assemblea, que alguns claustres ja ha rebut informació al respecte.

ILP per una nova llei d’educació
Ja ha començar la recollida de signatures perquè aquesta ILP es pugui discutir al
Parlament. Faran falta cinquanta mil signatures. Es pregunta si aquesta iniciativa la
subscriuen tots els sindicats. Es contesta que compta amb el suport d’USTEC-STEs, que
ha participat activament en la seva confecció. També ha rebut l’adhesió de l’Assemblea
de Docents. CGT i CCOO, en canvi, no hi participen. CCOO argumenta que no és
moment per a una nova llei, quan hi ha d’altres coses en què centrar-se. Al respecte, es
contesta que no és incompatible fer les dues coses: defensar els nostres drets laborals
i, al mateix temps, intentar que canviïn les coses, si no ens agraden com estan.
Alguns representants de centres demanen a la delegada d’USTEC-STEs que porti, en la
propera reunió de zona, els plecs per poder signar.
DIVERSOS
-CCOO ha editat un full, “Manual de supervivència”, específic per a interins i substituts.
S’ha enviat també per correu electrònic als centres.
-S’informa que el ministre Wert ja té preparat un esborrany de decret on s’estableix
que el professorat , sobretot el de secundària, haurà d’ impartir diferents especialitats .
-S’ha detectat en algun centre que baixes per accident laboral no són reconegudes per
Asepeyo.

ACORDS
S’acorda:
-Participar en la campanya de les hores perdudes endegada per l’Assemblea de
Docents; la graella ja es va enviar als centres, o es pot obtenir de nou a través de la
pàgina web de l’assemblea: http://assembleadedocents.blogspot.com.es/
-Informar als centres de les mobilitzacions de dimecres a Sabadell. És molt important
que hi hagi una nombrosa participació!

