RESUM REUNIÓ ZONA TERRASSA 17 de febrero de 2016
Hi assistien 8 escoles i 1 institut de Terrassa (Roc Alabern, INS
Torre del Palau, Francesc Aldea, Enxaneta, Pau Vila, Les Arenes,
Abat Marcet i Sant Llorenç del Munt) CGT, CCOO I USTEC-STES

TEMES TRACTATS
Presentació de fulls informatius dels sindicats: USTEC, CGT I CCOO
USTEC:
1 – Si a la ILP del sistema educatiu. No a la LOMCE i a la LEC.
2 – Retribucions 2016. Després de 6 de anys, els sous pugen un rídicul 1%.
3 – Per una Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals adscrita
al Departament d’Ensenyament.
4 – Cap tancament de grups a la pública mentre n’hi hagi de concertats.
5 – Que no t’ensarronin, fes boicot a l’avaluació voluntària per estadis.
6 – Jubilacions 2016.
7 – Per un mon en Pau. Cap persona desplaçada ni refugiada.
USTEC-STEs està en contra d’aquesta Agència Agència Pública de Formació i
Qualificació Professionals adscrita al Departament d’Ensenyament. ja que, a
parer nostre, és el primer pas cap a l’externalització i la privatització.
A l’aparició d’una externalització i formació amb l’assignació de partides
econòmiques importants i que no visualitzem molt bé el seu control i gestió.
I les propostes d’accions de la companya que fem són:
A - USTEC-STEs demana la signatura del Manifest de la Campanya
“Adscripció Agència pública de la formació i qualificació professionals al
Departament d’Ensenyament”, a través del change.org.
B- Demanem als centres educatius el pronunciament i suport dels claustres de
mestres i professorat, tot aprovant el citat Manifest de la Campanya, per enviarlo a la Conselleria d’Ensenyament.
C – Us demanem a assistir i participar a l’acte de la Campanya que es
realitzarà el proper dimecres dia 24 de febrer a les 17,30h, a l’Institut del Treball
de Barcelona.

CCOO
1 – Convocatòria per seleccionar la direcció dels centres. Continua la submissió
a la LOMCE:
El Departament continua amb l’aplicació de la LOMCE en detriment de la
participació democràtica i equilibrada de la comunitat educativa en les
comissions de selecció de direccions de centres.
2 – Per una FP consensuada amb la comunitat educativa.
La FP no solament és la que es fa en cicles formatius, també existeix la
Formació Continua que es fan les treballadores i els treballadors en actiu.
L'adscripció de l'agència per si mateixa no significa res, ja que el que són
importants són les polítiques que es fan.S'han de revertir les polítiques
neoliberals
que
ja
està
fent
el
departament.
L'adscripció de l'agència no canvia les condicions de treball, com no les va
canviar quan els docents es van adscriure al Consorci, tot i les campanyes
alarmistes
i
reduccionistes.
Des de CCOO volem parlar de les condicions de treball dels docents de la FP.
S'han d'equiparar les categories de professors de la FP. S'ha de parlar del
reconeixement de les tutories, de vetllar perquè es facin bé les FCT i que hi
hagi un seguiment digne. Nosaltres com sindicat de classe, detectem en els
Comitès d'Empresa que aquestes FCT serveixen per "explotar" alumnat de
cicles i alhora no contractar des de les empreses.
Volem una FP Dual, on es garanteixi les condicions de treball dels docents i
alhora una formació digna i amb contractació de l'alumnat.
Per tots aquests motius, creiem que hem d'anar a lluitar per un nou acord de la
FP. Un nou acord que conti amb les aportacions de la Comunitat educativa i
dignifiqui el paper de la FP.
CGT:
1 – Ni tancament de línies, ni massificació d’aules!!
Reduïm les ràtios!! Suprimim els concerts!!
Pensem que tancar grups de P3 suposa una nova retallada.
Insuficiència d’oferta educativa a secundària és una privatització encoberta.
2 – Cartell MOBILITZACIÓ UNITÀRIA.
En defensa de l’Ensenyament Públic.
3 – Cartell (activitat a fer al juny). Radicalment feminista.
4 – Propaganda correscales. Contra la precarietat.
5 – Vine a l’ensenyament públic.
Es considera que aquest és un moment per aprofitar per baixar ràtios i evitar el
tancament de línies de P3.
INFORMACIONS VÀRIES:
S’informa de la reunió que es va fer a l’escola la Sardana de Badia del Vallès
el passat divendres dia 29 de gener a les 11h del matí per consensuar un
manifest unitari en defensa de l’Ensenyament públic. Hi havia la presència de

representancions de la comunitat educativa, partits polítics i representants
sindicals.
Tot i que de la Comunitat Educativa de Terrassa no hi havia una representació
formal, si que havia la presència dels representats sindicals de la zona.
Després de diverses aportacions de regidors, alcaldes i representants de partits
polítics , sindicats i membres de la comunitat educativa, en contra de
tancaments de línies de P3, construcció d’aules a secundària. Es va acordar fer
una marxa i finalitzar amb una concentració davant dels Serveis Territorials
d’Ensenyament el dilluns dia 8 de febrer a la tarda.
El dimarts 9 de febrer a les 11 del matí es va fer una concentració i lectura del
manifest davant dels Serveis Territorials.
JORNADA DE MOBILITZACIÓ A TERRASSA:
En la reunió de la Comunitat Educativa de Terrassa, del dimarts dia 16 de
febrer a la tarda en l’Escola Marià Galí i amb l’assistència de representants de
les AMPES, llar d’infants, moviments de renovació pedagògica, mestres i dels
sindicats CGT, CCOO i USTEC-STEs, es va parlar de l’actual situació de la
ciutat en temes educatius, tancaments d’aules de P3, noves construccions i
jornada de lluita per l’escola pública.
S’ha acordat fer una jornada lúdica reinvindicativa amb un cercavila pels
carrers del centre de la ciutat, com a acció de protesta dels grups que es
preveu es tancarà en la ciutat de P3.
Qüestions vàries:
1- Baixa a partir del 3r mes, sistema de pagament, en el cas dels funcionaris a
partir del 3r mes s’ha de demanar a MUFACE el reintegrament complementari.
2 – Avaluació voluntària del professorat. És pot demanar de manera voluntària
a efectes d’estadis, des de les organitzacions sindicals recomanem no
demanar-les ja que una avaluació que ara és voluntària sospitem que a la
llarga serà obligatòria. També es comenta l’actual sistema de categoritzar
centres segons resultats.
3- La setmana vinent es farà el plenari de Juntes e Personal.
4 – El divendres vinent hi haurà reunió de la permanent de Juntes de personal.
Finalitza la reunió a les 13:30 hores

