ASSEMBLEA DE ZONA SABADELL (13-4-16)
Assistents: Escoles Pau Casals, Amadeu Vives, Gaudí, Roureda, Can Llong, Catalunya,
Concòrdia, Lola Anglada i Turonet (St. Quirze), IES Sabadell i els sindicats USTEC, CCOO i
CGT.
0. Prèviament es resol algun dubte que planteja un delegat sobre reduccions de jornada:
Sembla ser que SSTT ha enviat als centres comunicacions poc clarificadores sobre
sol·licitud de reduccions jornada majors 55, ...
Recordem que quan surti resolució definitiva els sindicats informarem el professorat a
través de web i fulls corresponents.
1. Concentració aniversari mort Abel
Coincidint amb l’aniversari de la mort de l’Abel, professor substitut d’un IES de
Barcelona, per una agressió violenta per part d’un alumne, s’han organitzat pel 20 d’abril
diferents actes unitaris.
Pe aquesta data, es demana als centres que al matí pengin un crespó negre als centres
amb les frases i/o reflexions sobre les circumstàncies de la seva mort i les eines que
caldria haver posat per poder evitar-ho. Amb minut de silenci, etc..
A la tarda hi ha concentració a la Plaça St. Jaume a les 19h. Fa dies es va enviar un
cartell al respecte amb l’eslògan; “res no ha canviat.” Es llegirà un manifest i es farà un
minut de silenci. Els sindicats demanem el compliment del protocol que ‘administració es
va comprometre a aplicar, i sobretot, a l’acompanyament de recursos humans i de suport
a la docència per fer-lo efectiu.
2. Inici mobilitzacions al maig
Per donar continuïtat a la campanya de cap tancament a la pública i per la reducció de
ràtios, els sindicats proposem l’inici d’un procés de mobilització per reculli a més altres
reivindicacions importants com la reducció de l’horari lectiu, la cobertura de
substitucions des del primer dia, etc..
S’ha elaborat un manifest que s’enviarà als centres on es recullen a partir de la situació
actual de l’educació pública, quatre punts bàsics de reivindicació i per engegar
mobilitzacions que continuaran el curs vinent.
Es proposen concentracions als diferents serveis territorials possibles el dia 11 de maig
(matí o tarda segon cada lloc). Es demanarà també al professorat l’adhesió al manifest.
Es molt important que es produeixi el màxim debat i participació de claustres,
assemblees de zona i plataformes perquè sigui màxima la nostra pressió al Departament
d’ensenyament.
3. Extensió del pla pilot de nomenament de personal substitut
Està previst l’extensió del pla pilot que el curs passat es va dur a terme a MaresmeVallès Or., mitjançant el qual les direccions podrien intervenir en el nomenament de
substitucions de curt termini fent servir entrevistes i altres elements de selecció.
Tant els sindicats com el professorat hem vingut manifestant el nostre desacord amb
aquest procediment que salta els criteris de transparència, d’antiguitat i igualtat, entre
d’altres. I suposo a la vegada una càrrega burocràtica per part dels centres en la gestió
d’aquestes adjudicacions.
La JP personal tindrà reunió aviat amb els SSTT on a partir de les dades de concreció
d’aquest mecanisme, plantejarem els termes del nostre rebuig.
Acords:

Animar el professorat a participar en la concentració del 20 abril a BCN.

Debatre sobre els eixos de reivindicacions proposats i mecanismes de
mobilització que aglutini el conjunt del professorat i la comunitat educativa.
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