Resum de zona de Martorell del 25 de setembre 2014
Assisteixen: Escoles Pau Vila –Esparraguera-, José Echegaray, Sant Bernat, Plató i S.-Abrera- , Els Convents,
Mare de Déu de Montserrat –Castellví de Rosanes- i representants de CCOO, UGT i CGT.
1. Informacions:
1. Tema de les xifres que està fent circular Departament de 800 i pico profes més. CCOO assenyala
que són poc clares ja que no corresponen amb l’EPA, i CGT afegeix que tampoc les que dona en les
primeres diapositives de la seva presentació i les de les darreres. En qualsevol cas, és evident el
retrocés en els darrers anys amb l’augment de matrícula i les successives reduccions: ni sent
optimistes i creient les xifres que diu el Departament, això no es resoldria.
2. Reforma del Decret de Directors. CGT diu que els principals trets són: 1.canvi de la comissió de
selecció (fins ara eren 3Adm, 3 profes, 3 Consell Escolar no docents, i ara seran 5 Adm, 2 profes, 2
Consell Escolar) de manera que encara que estiguin d’acord els representants del centre en una
cosa, s’imposa el que digui l’Administració; 2. Fins ara tenien prioritat els candidats del propi centre,
i només si no n’hi havia, entraven els de fora: ara poden presentar-se tots amb les mateixes
condicions ; 3. Fins ara, els directors triats no calia tinguéssim cap curs de directors, sinó que, un cop
triats, havien de fer-lo; ara no: serà requisit obligatori per a presentar-se a partir de 2016, amb la
qual cosa es tanca tota la concepció de la carrera de directors com un cos diferenciat. CCOO i CGT
diuen que estan aplicant la LOMCE tot desenvolupant la LEC.
E. Plató assenyala que això ara veu que guarda relació amb la supressió dels cursos que feien els
sindicats per directors. Insisteix en que hi ha un retrocés en la situació i que es corre el perill de
perdre la il·lusió, i que en això tenen molta responsabilitat també Inspecció.
Els Convents: diu que cada cop s’assembla més a França on hi ha carrera de Directors. CCOO diu que
sí però pitjor ja que allà hi ha comitès a les escoles per a defensar els drets del professorat, i aquí no.
CGT assenyala que han crescut els expedients i les faltes lleus que posen els directors.
3. Bossa de 30hs per absències en cada curs. CCOO explica que les absències d’un dia, o les del
primer d’una baixa, que fins ara solucionàvem presentant declaració ara es comptabilitzaran i
s’aniran descomptant d’una bossa de 30hs. –com a la resta de l’Administració-. Un cop “gastades”
aquestes 30hs, es farà el descompte del 50% tant si és malaltia o no , amb la única excepció de les
malalties cròniques. Cada dia d’absència es comptabilitzarà com 7,5 hs. CGT explica que han
presentat dubtes aquell mateix matí al Comité de Salut del Consorci, per als casos en que es marxa
del centre trobant-se malament: també es descompten les 7,5? El Comité no sabia: caldrà aclarir
2. Roda de centres:
En primer lloc, i a petició de l’escola Plató, s’assenyala els greus problemes d’inici de curs generats pel
professorat que va arribar als centres amb nomenaments pel 15 de setembre. Totes les escoles hi
coincideixen.
José Echegaray. Tenen 25hs de vetlladora i 1/2h més en l’AA. El professorat nou va arribar l’1/9,
excepció de una substitució d’anglès de mitja jornada que va arribar el 16.
Pau Vila: mateix professorat; tenen una vetlladora tot el dia. Una excedència sol·licitada a final del
curs passat va ser coberta el 15/9
Mare de Déu de Montserrat: Les tutores de P5 i 1er van arribar el 15, malgrat que una d’elles havia
estat demanada a inicis de setembre, però l’altra abans de l'estiu. Van córrer el perill de perdre 1
grup, però finalment tenen els mateixos grups i els mateixos profes.
Els Convents: Han tret la sisena hora que tenien com a CAEP, i es temien perdre professorat. No ha
estat així, ja que s’ha mantingut la qualificació d’Alta Dificultat: mantenen professorat i hores de
vetlladora. La substitució d’anglès avisada al juny, no va arribar fins el 16.
Plató. Han perdut la vetlladora que ha passat a la USE del Taquígraf Garriga. Tenen ½ jornada més de
professorat. L’inici de curs va ser molt dur ja que va haver de preparar-se les classes d’aquells que no
estaven nomenats.
St. Bernat: Tenen 1 profe més de resultes de l’auditoria que els van fer el curs passat.

Es parla de la conveniència de saber si la vetlladora del Plató era personal del Departament i si ho
segueix sent, ja que estan creant USEs on ja la vetlladora és externalitzada –com ara de la Fundació
Pere Tarrés...- amb pèrdua de salaris i condicions laborals. Es queda d’investigar-ho, però les
informacions de que es disposa a la zona, semblaria que assenyalen que era del Departament i ho
segueix sent.
3. Propostes
* Assemblea de Docents del 2 d’octubre, 18hs al Broggi –s’adjunta cartell* CCOO informa de que a nivell estatal s’està plantejant una vaga per l’octubre. CGT diu que la posició que
ells han portat a nivell estatal és que no es pot tornar a convocar així, com l’any passat, sense consultar al
professorat dels territoris. UGT diu que ells ja han dit NO a la vaga a nivell estatal ja que han consultat a la
seva afiliació i a centres i el 70% està pel no a la vaga.
* CGT informa que a les Illes, Mallorca i Formentera van arrancar el curs amb vaga. No així Eivissa i Menorca,
però sí que tots coincideixen en anar a una vaga amb la resta de l’estat pel maig, als volts de les municipals.
Ho estan informant als territoris per a veure com es veu.

Es queda la propera zona el 9 d’octubre, a les 13hs a l’escola Mercé Rodoreda de
Martorell, d’acord al calendari que es va enviar als centres.

