RESUM ASSEMBLEA ZONA DE GRANOLLERS
3 de febrer 2016
Ordre del dia :
1- Canvis / Ampliació substitucions
2- Tancaments d'aules .Previsió proper curs
3- Campanya "Defensem l'educació pública". Campanya preinscripcions
4- .Modificació borsa: certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals
5- El proper decret d’“atenció educativa”
6- La Nova FP
7- Informacions diverses : Retorn paga extra, Proposta augment sou....
8- Varis
ASSISTÈNCIA:
Centres: centres: Escoles : Escoles : Guerau de Liost i Camins de Les Franqueses; Ferrer i
Guàrdia i Mestres Muntanya de Granollers; Congost de Canovelles .
Sindicats: CGT, Ustec i CCOO.
Tots els sindicats aportem fulls informatius i materials referents a tots els temes de l'ordre del dia
1 –Canvis / Ampliació substitucions
S'explica les novetats que hi ha des del gener(que tampoc son tantes):
Es cobriran des del 1r dia lectiu :
a)les substitucions del professorat que imparteix com a mínim3 h.lectives a 2n curs de batx.
b) Les substitucions dels centres docents que tinguin implantades menys de 2 línies educatives
c) En cas de maternitat,paternitat, adopció o acolliment
2. Tancaments d'aules .Previsió proper curs
Hi ha problemes a tots els territoris, ja que el Departament vol tancar línies de P-3 públiques a la
majoria de poblacions, mantenint però les aules a la concertada,malgrat tinguin una ràtio baixa.
A moltes poblacions les Ampes, Plataformes per l'Educació, Assemblees grogues,etc, s'estan
mobilitzant per EVITAR EL TANCAMENT D'AULES .
A Granollers, sembla que hi ha un compromís de l'Ajuntament de NO tancar cap línia, des del CEM
es fa un mapa escolar, es treballa en aquesta línia ja que mai es plantegen tancar cap aula de les
escoles concertades.
Davant de tot això :
Ens proposem IMPULSAR EL MOVIMENT EN DEFENSA DE L'ESCOLA PÚBLICA a
Granollers o del Vallès ,ens comprometem a contactar amb les organitzacions que treballen
per l'educació pública : coordinadora d'Ampes , FAPAC,Casal del Mestre, partits polítics,
professorat,etc... per començar a treballar per demanar una baixada de ràtios, , la
construcció de nous instituts, no al tancament d'aules de P-3, substitucions des del 1 r dia ,etc..
Es fa una convocatòria OBERTA A TOTHOM (que es farà arribar més endavant), pel dijous
25 de febrer a les 6h. ( segurament a Can Puntes de Granollers)
3- Campanya "Defensem l'educació pública". Campanya preinscripcions
En aquesta mateixa línia, tots els sindicats encetem una campanya per que les famílies matriculin
les seves filles i fills a la pública.
4- .Modificació borsa: certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals
Expliquem la novetat per a les noves adjudicacions de demanar el certificat de delictes sexuals, però
com encara no està «operatiu» del tot, el professorat nou ha de demanar el certificat de penals, però

com ho ha de demanar tot el personal que treballa amb infància..hi ha unes cues enormes..la qual
cosa denunciem, per la manca de previsió a l'hora de demanar algun requisit.
5- El proper decret d’“atenció educativa”
Expliquem que el departament vol aprovar el decret de l'atenció educativa a l'alumnat en el sistema
inclusiu, on l'alumnat s'hauran d'escolaritzar prioritàriament en centres ordinaris. En aquest punt
tothom estem d'acord; però DENUNCIEM ,que com sempre el Departament aprova Decrets i
maneres de funcionar, SENSE DOTAR,NI DONAR CAP RECURSOS ALS CENTRES
EDUCATIUS per dur-los a terme, a més de continuant degradant les condicions laborals de les
treballadores i treballadors, i mantenint la precarietat de col.lectius com les TEIs,TIS,vetlladores,
USEE….
6- La Nova FP
Diversos sindicats CGT,USTEC i Aspec, hem redactat un manifest unitari per demanar l'adscripció
de l'agència pública de la Formació i Qualificació Professionals al Departament d'Ensenyament
(full annexe), on també es recullen signatures.
Ja que sembla que en la nova FP, es vol que la Formació Professional formi part del departament
d'Empresa i Ocupació enlloc del departament d'Ensenyament.
7- Informacions diverses : Retorn paga extra, Proposta augment sou.…
S'explica el que ja es va saber en l'acord del 19 de gener, sobre que la part que ens deuen de la paga
del 2012,en el qual es permet a la Generalitat tornar la paga en diferents terminis i ho podrà fer fins
al primer trimestre del 2018.
I la proposta d'augment de sou de l'1%
6.Diversos
Degut a la manca de temps, no es tracten diversos
I sense res més, es dona per finalitzada l'assemblea.
PROPERA REUNIÓ DE ZONA: El dia 2 de Març a les 13:00.al CRP de Granollers

