RESUM REUNIÓ ZONA TERRASSA

20/1/2016

Assisteixen 10 escoles (Pau Vila, França, Francesc Aldea, Abat Marcet, La Roda,
Sant Llorenç, Marià Galí, Enxaneta, Marquès Casals, Les Arenes), i els sindicats
USTEC, CCOO i CGT.
TEMES TRACTATS
1. Calendari: Donat que la periodicitat de les reunions de zona per al 2n i 3r
trimestre ha passat a ser mensual, els sindicats fem unes reflexions:
CGT: tot i haver signat el calendari, considerem que la periodicitat de les
reunions de cada zona i la necessitat de canviar la periodicitat d'aquestes
hauria d'establir-se des de cada zona, amb l'aportació de totes les persones
que hi participen. Pensem que espaiar les reunions no resol la baixa
participació.
USTEC: es considera que amb menys reunions de zona es disposarà de més
temps per parlar amb els claustres. La decisió d'espaiar les reunions es va
prendre després de valorar la participació de docents. Es poden convocar
reunions de més a més sempre que es consideri.
CCOO: es considera que es va consensuar un calendari de part de tots els
sindicats. Espaiar les zones en el calendari garanteix el retorn del que es
discuteix als centres. S'ha de mantenir la coordinació entre centres mitjançant
la zona i alhora també dinamitzar la Junta de Personal com òrgan de
representació dels treballadors i treballadores. És important organitzar als
treballadors i treballadores als centres de treball, on detectem cada vegada
més conflictivitat laboral, derivada del desplegament normatiu que jerarquitza
les relacions de treball. Les reunions de zona són informatives, els sindicats hi
expliquen les darreres novetats i són els qui han d'establir la periodicitat
d'aquestes reunions.
Una mestra considera que els participants a cada zona potser podrien decidir
amb quina freqüència es fan les reunions.
Algunes representants dels centres diuen que no han rebut el calendari. Caldrà
enviar-lo de nou. Recordem els dies establerts al calendari: 17 de febrer, 16 de març,
13 d'abril, 11 de maig i 8 de juny.
2. Informació Sindical:
USTEC: Fulls informatius sobre: TEIs i auxiliars d'educació especial,
adaptacions del lloc de treball (art. 25),FP, Cap tancament a la pública,
retribucions i avaluació del professorat.
CCOO: Fulls informatius sobre: Actualitat, nous supòsits de substitucions,
jubilació voluntària ordinària, absències per motius de salut, guia del personal
interí, xerrada”l'educació que volem”, campanya per aturar l'ofensiva contra el
dret de vaga, Malarrassa.
CGT: Comunicat de CGT-ensenyament davant de la nova conselleria
d'Ensenyament. Full sobre el decret d'atenció educativa a l'alumnat en un
sistema inclusiu. Adhesius de suport a les persones refugiades. Fulls per a la

recollida de signatures adreçada a l'ajuntament de Terrassa per demanar la
munipalització de l'aigua a la nostra ciutat.
3. Desenvolupament reunió:
• Es fan recordatoris diversos:
-Mesa sectorial que es farà demà (21/1/16).
-S'ha obert la borsa de personal docent (del 18 de gener al 8 de febrer de
2016).
-El certificat de penals es pot demanar per correu postal, el certificat es pot
descarregar per internet. (s'ha de cercar el model número 790).
• S'explica un cas de possible assetjament que s'ha tirat endavant a un centre
del Vallès. És el primer cas d'aquestes característiques que s'ha resolt a la
funció pública seguint el protocol d'assetjament laboral. Una professora va
activar el protocol i la comissió tècnica ha emès un informe que indica que hi ha
indicis provats d'assetjament laboral i insta el departament d'educació que obri
un expedient a la direcció del centre.
• El proper dimarts, 26 de gener, a les 18h al centre cívic President Macià, es
farà reunió de la Comunitat Educativa de Terrassa. El tema a treballar serà
planificar accions per a demanar el NO tancament de cap línia a l'escola
pública i la reducció de ràtios a les aules. Pensem que aquest és un tema que
ens afecta a tota la comunitat (alumnat, famílies i docents) i és important que
fem accions plegats. Animem a totes les persones assistents i els claustres
dels centres a participar a la reunió i a les possibles accions que es faci.
Acabem la reunió a les 13'30 hores.
Proper

