PROPOSTA ACTA ASSEMBLEA DE ZONA VALLÈS OCCIDENTAL SUD
Ordre del dia:
1. Situació inici de curs.
2. Propostes per revitalitzar la zona
3. Altres.
1. Fem una repassada a l'inici de curs dels diferents centres:
XARAU:
Comencen sens TI tot i tenir-ne dret per tenir 2 P3. La retirada de la TI quan van passar de 2 a 1 P3
va ser immediata. La restitució sembla que no tant.
Han començat el curs amb un mestre menys per problemes en la cobertura d'una baixa.
Comencen amb 4 persones amb reducció de jornada per majors de 55 anys sense que impliqui cap
compensació a l'escola per part del Departament (la normativa diu que per enviar compensació per
4 persones aquestes han de ser de la mateixa especialitat, i tenen 3 de primària i una d'infantil).
ELVIRA CUYÀS:
Compensen amb 1/2 jornada l'acumulació de 8 persones amb reducció de jornada per majors de 55
anys. La USEE està formada per una especialista d'EE i una educadora (fins ara era una vetlladora).
Comencen el primer dia lectiu 4 treballadores.
SARDANA:
Substitut d'EF i 1/3 han començat el 1r dia lectiu. Han augmentat 1 hora de vetllació per increment
de nens amb NEE.
CAN LLOBET:
Han canviat el sostre del gimnàs, fins ara de fibrociment. Més alumnes amb NEE i reducció de 2
hores de vetllació. Alguns mestres han començat el 1r dia lectiu.
MUNYEIRA:
Els han retirat la 1/2 jornada d'administrativa que tenien. Equip directiu no dóna l'abast. Els hi han
tret també 2 hores de vetllació tot i tenir els mateixos nanos que ho necessiten.
LA JOTA:
1 substitució per cobrir baixa per maternitat i 1/3 de jornada arriben el mateix dia que comencen els
nens.
Retirada injustificable de 12 hores de vetllació amb els mateixos nens que ho necessiten. Increment
de 1/2 jornada per acumulació de 6 persones amb reducció de jornada per majors de 55 anys.
FONTFREDA:
Retirada de les hores de vetlladora per no tenir els nens que ho necessitaven. Tenen un nen amb
mobilitat reduïda que necessita vetlladora però que encara no la té. Increment de 1/2 jornada per
haver suprimit erròniament 2 jornades en comptes d'1 i 1/2 per pèrdua de grup. Substitut de jornada
sencera per cobrir baixa de maternitat comunicada des de feia setmanes (tutoria de 6è) i dues
persones amb 1/3 de jornada comencen el 1r dia lectiu.
CAN PLANAS:
Construcció de l'escala d'emergència i canvi el quadre elèctric anys i anys deprès d'haver fet la
demanada.

2.
Els delegats de CCOO, USTEC i CGT, amb l'acord de les delegades dels centres assistents,
convenim que hem de portar una carta en ma als equips directius de les poblacions que componen
aquesta zona (Badia, Barberà, Cerdanyola, Montcada i Ripollet) per intentar revitalitzar-la i que el
màxim de centres possibles enviïn una representant.
L'escrit l'adjuntem al correu.
ALTRES:
 Convidem a la gent a participar de les marxes de les ILP's que han tingut lloc els dies 18 i 19
de setembre.
 Informem que el Departament s'ha negat a convocar una mesa demanada pels sindicats de la
mesa de negociació per tractar el tema del retorn de la paga extra del 2012.

