RESUM REUNIÓ ZONA TERRASSA 8 de novembre de 2016
Hi assistien representants dels següents centres: La Nova Electra, Joan XXIII,Francesc
Aldea, IES Santa Eulàlia, J. Marquès Casals, Marià Galí, Agustí Bartrà, Enxaneta i
IES Torre del Palau.

TEMES TRACTATS
Presentació de fulls informatius dels sindicats: USTEC, CGT I CCOO
CGT:
1 – Full referent a la manifestació del dissabte dia 12 de novembre.
2 – Exposició sobre la visió de la CGT del moment actual en ensenyament i les possibles
mobilitzacions per revertir les retallades.
3 – Full informatiu sobre el concurs de trasllats. CGT, denúncia que una vegada més es
concursa a cegues, i a sobre s’ha d’afegir que surten a concurs menys places degut a les
que es perfilen,
4 – Fulls divulgatius contra les violències masclistes. AGRESSORS RESPONSABLES
SOCIETAT CÒMPLICE.
USTEC-STEs
1 – Concurs general de trasllats. Es presenta aquesta eina orientativa de la convocatòria.
Surten dues convocatòries una per al cos de mestres i l’altra per als cossos
d’ensenyament secundari i Inspecció. Es torna a denunciar la manca de places.
2 – Full informatiu PRESSUPOSTOS 2017. Una oportunitat per al retorn de l’horari lectiu,
les substitucions des del primer dia i la reducció de majors de 55 anys.
3 – Full informatiu de la Manifestació del 12 de novembre a les 5 de la tarda a la Plaça
Universitat
CCOO:
1 – Full informatiu del concurs de trasllats 2016- 2017. A més de les denúncies anteriors,
denuncien que no surten a concurs les places d’adults.
2 – Contracte Temporal:
Sentències europees, que surten d’acords sindicals, pensem que es pot traslladar a
funció pública.
Posen a disposició dels treballadors un formulari de possible reclamació.

Es faran xerrades específiques el dia 14 a Sabadell i el dia 20 a Terrassa.
3- Cartell sobre la manifestació del dia 19 de novembre. Covertim l’educació en una
prioritat 19N. Manifestació a les 17:30 Pl. Urquinaona.
Davant de les 2 manifestacions tant juntes en el temps el professorat, comenta que 2
mobilitzacions tant seguides no mobilitzen.
Es fa la proposta de que es faci un calendari i que les mobilitzacions siguin més
separades. Es creu que les accions que no són conjuntes no ajuden.
XERRADES CONJUNTES ALS CENTRES:
Es comenta que s’està fent una ronda conjunta dels 3 sindicats de xerrades als centres
per copsar l’opinió dels treballadors i treballadores d’ensenyament. Es posa de manifest
que es un bon moment per revertir les retallades, és un moment de feblesa dels diferents
governs i cal aprofitar el moment per reivindicar els punts prioritzats al manifest unitari:
REVERTIM LES RETALLADES A L’EDUCACIÓ PÚBLICA #DefensemLaPública Els sindicats de l’ensenyament públic
unitàriament, des de l’inici del curs passat , hem expressat el nostre rebuig a l’acció de govern de l’actual Departamemt
d’Ensenyament a través de diferents mobilitzacions i accions de protesta. Davant l’ immobilisme tant del Departament com del
govern de la Generalitat és necessari que intensifiquem la nostra lluita perquè: • Continua l’empitjorament de les condicions de
treball dels professionals del Departament d’Ensenyament: l’horari lectiu, l’horari fix als centres de secundària, les hores de
coordinació i desdoblaments, el cobrament del juliol del personal substitut, l’estabilitat del personal substitut i les pagues extres en
són exemples clars. • S’ha imposat l’extensió del pla pilot dels nomenaments de substitucions (PDI) o la definició de perfils de llocs
de treball específics, que suposen la pitjor fórmula de concreció del desplegament de la LEC als centres educatius. A més, fins i tot
anant en direcció completament contrària a l’ expressament aprovada al Parlament de Catalunya. • El Departament promou una
avaluació externa opaca i injusta de l’alumnat, centres i professionals que hi treballen que va en detriment de la qualitat educativa •
S’ha produït el tancament de línies públiques de P3.No s’ha aprofitat la davallada demogràfica per abaixar les ràtios i
paral·lelament l’augment d’alumnes a secundària ha posat de manifest la manca de planificació escolar. • Front l’aparent oposició
a les polítiques educatives impulsades pel Govern central, existeix una clara manca de voluntat política real per evitar l’aplicació de
la LOMCE a Catalunya, així com per revertir les retallades imposades tant pel govern de l’Estat com pel govern de Catalunya. Per
això els sindicats de l’ensenyament públic creiem que hi ha motius suficients per la possible convocatòria d’una vaga que pressioni
l’administració per aconseguir el seu compromís en els propers pressupostos de: • El retorn a l’horari lectiu: 18h a secundària i
23h a primària. • Substitucions de tot el personal des del primer dia i des de l’1 de setembre. • Reducció de 2 hores lectives als
majors de 55 i cobrament del juliol del personal substitut • Retirada l’extensió del pla pilot dels nomenaments i de la definició de
perfils de llocs de treball específics. • Cap tancament d’aules a l’ensenyament públic i reducció de ràtios • Oferta pública suficient
que garanteixi l’estabilitat del personal interí per reduir l’actual inacceptable taxa d’interinitat. Els sindicats de l’ensenyament
públic proposem que, si el Govern no focalitza l’educació pública com una de les seves prioritats en els propers pressupostos,
consultarem la possibilitat de convocar una vaga coincidint amb la tramitació i aprovació dels pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per acabar revertint les retallades a l’educació pública.

A l’escola Nova Electra, s’ha fet xerrada dels sindicats i s’ha recollit l’opinió dels
treballadors/es.
A l’escola Marià Galí s’ha obert un formulari per recollir l’opinió dels treballadors/es.
A l’escola Agustí Bartrà s’ha parlat del tema amb poca fluïdesa.
J. Marquès Casals es farà xerrada conjunta dels 3 sindicats per copsar l’opinió dels
treballadors/es.
A l’escola Joan XXIII, es podria fer la xerrada informativa un dia al migdia.
Cal destacar que al Vallès s’ha fet més de vint xerrades informatives als centres. També
es posa de manifest que la zona del Vallès té cert pes en quant al tema de mobilitzacions.
En tot cas cal tenir em compte l’opinió dels treballadors i treballadores per fer una vaga
potent.

També es posa de manifest que cada vegada més als centres es fan en general pocs
claustres i a més són en general informatius i amb poc debat.
A l’escola Francesc Aldea es va parlar en claustre i van sortir vàries idees i conclusions:
a) Sorprèn la baixa assistència d’escoles i instituts a les reunions de zona.
b) Es pensa que els objectius de la vaga són molts.
c) Aconseguir la participació de les famílies.
En la pregunta als treballadors/es sobre la vaga tothom va dir que la faria amb una
participació envers el 70%/80%.
Des del moment que es parla als centres com a treballadors/es sobre el tema sembla que
les coses s’estan movent.
A IES Torre del Palau 6 persones estarien disposades a fer vaga.
CCOO, fa la denúncia pública PDI, a l’IES Mont Perdut es va contractar una professora
quan el procediment encara no estava tancat, es va reconèixer des d’Ensenyament mala
praxis i irregularitats. S’està esperant resposta escrita del director general de Funció
Pública.
Finalitza la reunió a les 13:30 hores

