ASSEMBLEA DE ZONA DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
(28/9/2016 al Beethoven)
Assisteixen: Escola Beethoven, Escola Rosselló Pòrcel, USTEC-STEs, CCOO i CGT.
1- Roda de centres i problemes d'inici de curs.
Al Beethoven hi ha grups amb ràtios a 26 i 27 i un bolet a 2n.
Al Rosselló Pòrcel hi ha grups amb ràtios a 26, des de l'inici de curs hi ha hagut 10
matrícules noves.
L'Assemblea Groga Gramenet està preparant una octaveta per fer arribar a tota la
Comunitat Educativa de la ciutat per conscienciar del problema que suposa la
massificació a les aules, el retard en les substitucions i la manca de personal.
3- Normativa sobre substitucions.
Els nomenaments telemàtics aquest curs es realitzen en dimarts i divendres, el
problema que genera és que per exemple una baixa iniciada dimecres no es substitueix
fins dilluns de la següent setmana.
Es planteja que si els nomenaments són telemàtics es podrien fer qualsevol dia de
la setmana, però no hi ha la voluntat per part del Departament d'Ensenyament.
Per tal que es substitueixin als i les docents des del primer dia als centres de
menys de 2 línies educatives, la baixa ha de tenir una durada prevista de més de 10 dies.
Cal obrir la convocatòria per incorporar-se a la borsa d'interins i interines, ja que
determinades especialitats s'estan quedant sense substituts i substitutes.
4- Valoració concentració 20S.
Va ser una mobilització de baixa intensitat, per revertir les retallades i millorar la
situació als centres es necessita molta més gent al carrer.
Cal destacar la censura als mitjans de comunicació públics sobre aquesta
mobilització. Es planteja trobar noves formes de cridar l'atenció sobre els problemes que
estem patint, de forma creativa i original (video, lip dub, xarxes socials, etc.).
5- Informacions sindicals.
Els docents de la borsa de Formació Professional que no tenen acreditat el CAP o
el Màster han estat acomiadats, però com que manquen substituts i substitutes el
Departament els ha hagut de reincorporar.

Es comenta el programa l'Escola Nova 21, que genera competició entre centres i
planteja un model únic per aplicar en diferents contextos i amb necessitats diverses.
Les oposicions que es realitzaran aquest curs, al juny del 2017, són només de
Formació Professional. En teoria el proper curs el Departament d'Ensenyament té
l'obligació de convocar oposicions, sobretot de Secundària (ESO i Batxillerat), ja que
s'estan produint moltes jubilacions i hi ha la previsió d'augment d'alumnat..
Propera assemblea: pendent de confirmar el dimecres 26 d'octubre a les 17h a l'escola
Salvatella o a un institut.

