RESUM ASSEMBLEA ZONA DE GRANOLLERS
14 d'Octubre 2015
Ordre del dia :
1. Inici de curs
2. Pagues extres
3. Informació assemblea docents
4. Majors 55 anys
5. Mobilitzacions
6. Oposicions
7. Diversos
ASSISTÈNCIA:
Centres: 5 centres: Escoles : Guerau de Liost de Les Franqueses; Mestres Montanya i Ferrer i
Guàrdia de Granollers; Congost de Canovelles i Sta. Agnès de Malanyanes.
Sindicats: Ccoo, i Cgt. Excusa la seva absència :Ustec .
1 –Inici del curs
S'explica que continuen aplicant la Lomce, i que sembla que vulguin que la precarietat i les
retallades ho considerem com a normalitat. Expliquem que a la majoria de centres estan reduint
hores o llocs totals de vetlladores, TEIs,educadors/es…
Tornem a recordar que vàrem enviar una graella de recollida de dades d'inici de curs per poder
veure la problemàtica i mancances que tenen els centres. L'adjuntem I es demana que insisteixen als
centres que no ho han retornat que ho facin.
Els centres assistents expliquen les seves problemàtiques .
• L'escola Ferrer i Guàrdia explica que no els substitueixen la baixa de la TEI.
• En general es comenta que encara NO ES COBREIXEN LES SUBSTITUCIONS DESDE
EL 1r dia. Es torna a fer demanda per tal d'aconseguir-ho.
2 – Pagues extres
Expliquem que malgrat des de l'Estat espanyol diuen que han ingresat aquests diners, sembla que la
Generalitat, té un paràgraf que diu :” En funció de les disponibilitats pressupostàries”.Per tant no se
sap quan ni com ho cobrarem.
El que si sembla que està garantida és la paga extra de Nadal.
3- Informació assemblea docents
Com no dona temps de parlar, es proposa incloure un resum de l'assemblea ( no hi ha acta)
4-Majors de 55 anys
Expliquem de que tracta la Resolució i com s'ha de fer, però degut a la manca de concreció en les
instruccions que fa el Departament per dur a terme la reducció de les 2 h al professorat major de 55
anys , hi ha molta ambiguetat en la feina a fer, on i com ,per tant es donen moltes “irregularitats”
en la seva aplicació. I moltes dificultats, per la manca de recursos que el departament dona; hi
ha molts problemes en centres on hi ha molt professorat que ho demana i amb les hores que aporta
Ensenyament no hi ha prou. Expliquem que tots els sindicats hem hagut de fer fulls informatius
per tal de poder aclarir una mica la seva aplicació.
Demanarem més recursos i aclariments a la reunió de la Junta de Personal amb el Dep.
D'Ensenyament.
5. Mobilitzacions

S'explica que de moment no hi ha cap prevista, però que a l'inici de curs s'han fet diverses
concentracions per demanar millores.
Cal que tothom es pugui organitzar en els seus centres i proposem que les assemblees de zona
haurien de ser el lloc on organitzar-nos, debatre i proposar accions.
6. Oposicions
Aquest curs hi ha convocades oposicions a Secundària i Formació Professional, va sortir publicat al
juliol;però només han convocat 138 places a Secundària (incloent-hi les reserves de plaça) i 162
per a FP. Però encara no estan definides quantes places per a cada especialitat.
7.Diversos
L'escola M.Muntanya, explica que hi ha un estudi que ha publicat el Sindic de Greuges on diu que
Granollers és la 19ª escola de Catalunya en segregació escolar. Així, des de l'Ampa de l'Escola
Ponent estan començant a treballar per a demanar que Granollers deixi de ser zona única de
matriculació per dividir la població per zones, i sobretot per intentar que les escoles concertades
asumeixin també els alumnes nouvinguts, en situació de risc,etc...ja que s'estan creant barris
guettos. L'escola Ferrer i Guàrdia confirma que ells mateixos en son una de les escoles guettos.

I sense res més, per manca de temps, es dona per finalitzada l'assemblea.

PROPERA REUNIÓ DE ZONA: El dia 25 de Novembre a les 13:00.
al CRP de Granollers

Resum assemblea docents . 9 setembre 2015
La participació va ser reduida,20 persones ,incloent-hi els representants sindicals.
Es va parlar de les accions dutes a terme a les Escoles Insubmises. La campanya i convocatòria de
les ILPs en Marxa. Dinamització de les zones.
Es va acordar potenciar la Plataforma de reivindicacions que tenia l'assemblea de docents.
Es veia dificultats en la seva continuïtat, per la poca assistència del professorat, però es va acordar
una propera assemblea pel 20 de gener, deixant una porta oberta per si cal convocar una altra pel
desembre.

Quadre recollida dades d'inici de curs dels centres ( en arxiu adjunt)

