Resum Zona Sabadell (5-9-12)

Assistents:
Han assistit 16 centres de Sabadell, Castellar i St. Quirze (2 dels centres son IES de Sabadell),
i els sindicats CCOO, CGT i USTEC.
Material distribuït
Els sindicats portem fulls informatius referents a les retallades i la situació d’inici de curs amb
les diferents propostes de mobilització, i d’altres materials pels centres (cartells, calendaris, ..)
Temes tractats:
Inici de curs 2012-13: mobilitzacions / vaga 12 setembre i proposta calendari
Es fa un recordatori de les retallades des de final del curs passat i de les posteriors fins els
nomenaments d’interins.
S’informa de la convocatòria de vaga pel primer dia d’inici de curs (12 primària; 12 o 13
secundària i 19 adults i cicles formatius) feta per la Coordinadora d'interzones i el sindicat
CGT. S’explica tot el procediment d’organització de propostes i consulta al professorat al
final del curs passat i la formalització de la vaga al juliol. El calendari de mobilitzacions que
arrenca amb la vaga del 12 contempla una vaga indefinida discontinua (2 dies per setmana,
avaluables). (full informatiu)
Els sindicats USTEC i CCOO, que també han participat en la Coordinadora d’interzones no
donen suport a la vaga i expliquen altres accions que proposen als centres per aquest dia:
samarretes grogues, pancartes, ... (fulls informatius)
En una ronda de delegats/des; en alguns centres no s'ha discutit, en d’altres no veuen la vaga i
demanen altres formes que no sigui vaga, o accions que siguin unitàries.
Substitucions
S’expliquen les retallades que afecten el professorat substitut: especialment la reducció de
jornada i retribucions de mínim 15% i com afecta a l’organització dels centres (patis, hores no
lectives, ..); i el no cobriment de substitucions de 10 dies (que poden arribar fins a 15 dies)
Acords
- Recuperar del curs passat la idea d’informar a les famílies de totes les retallades als centres i
així cada cop que el centre tingui una incidència per no cobriment de substitució, etc..

