RESUM REUNIÓ ZONA TERRASSA

01/06/2016

Assisteixen 10 escoles (Marià Galí, Sant Llorenç, Abat Marcet, Pau Vila, La Roda,
Les Arenes, Serra de l’Obac, Cesc Aldea, Marques Casals i i Enxaneta) ,1 institut
(Torre del Palau) i sindicats USTEC, CGT i CCOO.
TEMES TRACTATS
1. Informació Sindical:
CCOO: Cartell de la Jornada Radicalment feministes. Cartell cicle de pel·lícules
LGTBI, Cartell sobre l’Escola d’Estiu i Full Resum sobre les adjudicacions d’estiu.
CGT : Cartell Cap retallada a Visual i Plàstica, Full adjudicacions d’estiu, Comunicat
davant la convocatòria de vaga de la UGT i Comunicat de diverses entitats contra
l’educació financera.
2. Desenvolupament reunió:
S’explica que en la Mesa Sectorial es va presentar un esborrany de convocatòria
d’oposicions. Sortiran més de 300 places en Formació Professional. Es valora que el
temari serà el mateix des del 1996. De cap forma es cobreix la tasa de reposició de
les 1200 jubilacions d’aquest curs.
S’informa que el departament proposa que els majors de 55 anys no tinguin reducció
de dos hores lectives. Es tindran dos hores en primària en les hores complementàries
i dos hores d’horari no fix en secundària. De facto és una retallada més a sumar a les
anteriors.
S’informa també que el recent decret de plantilles per la confecció de les plantilles als
centres no augmenta hores als Centres d’alta complexitat. Les USEE tenen les
mateixes hores que en el curs actual. En les centres on solament s’imparteix FP s’ha
tret la figura de coordinació de FP. En definitiva s’esquilma més encara a l’escola
Pública.
CCOO informa que en el passat Consell Escolar Territorial del 24 de maig es va
informar que l’escola Concertada Liceo Egara de Terrassa té 2 línies concertades,
però que el curs vinent tindrà tres línies de primer d’ESO amb concert. Allà es va
plantejar que això era un augment del concert, però des de SSTT diuen que és a
causa del creiexement vegetatiu. Es valora que és una autèntica vergonya que
tinguem dos centres de secundària en barracots i alhora es permeti el negoci privat
d’uns pocs.
S’informa que el dimarts 7 de juny es torna a reunir la Comunitat Educativa de
Terrassa a les 18 hores en la caseta de l’Ampa del Marià Galí. Va haver una anterior
reunió amb la gent de la Oficina Ciutadana Municipal (OCM) per tal de tirar endavant
una auditoría de la situació de l’Escola Pública a Terrassa. La reunió del 7 de juny és
de treball i es convida a la participació.
S’acaba la reunió cap ales 13,15.

