RESUM REUNIÓ ZONA TERRASSA

07/09/2016

Assisteixen 7 escoles (Marià Galí, Cesc Aldea, Roser Capdevila, Agustí Bartrà,
Ginesta, Nova Electra i Enxaneta) ,1 institut (Torre del Palau) i sindicats CCOO i
CGT.

TEMES TRACTATS
1. Informació Sindical:
CCOO: Full actualitat sobre l’acord del 2005 i vigència de les reclamacions del
professorat, Full actualitat sobre actuacions per la retirada del fibrociment i
calendaris.
CGT : Full esquerda recollint reivindicacions d’inici de curs i calendaris.

2. Desenvolupament reunió:
S’informa de l’acampada davant del departament a Via Augusta,que es va realitzar del
dia 5 al 7 de setembre. Es va demanar de forma unitària, l’arribada als centres dels
substituts i substitutes des del primer dia, així com la reversió de la resta de retallades
que està patint el nostre col·lectiu des de ja fa uns anys.
S’informa sobre els diferents actes unitaris que hi ha convocats. 12 de setembre no és
un dia “normal”, s’ha de visualitzar amb samarretes grogues, pancartes... als centres.
S’anima a la gent a fer un video curt per poder enviar a la Coordinadora del Vallès per
l’Escola pública, denunciant les mancances de cada centre.
S’informa que el 20 de setembre hi haurà una concentració en Plaça Sant Jaume de
Barcelona per aquestes reivindicacions unitàries, s’anima a la gent a la participació.
Es debat entre els presents sobre perquè no es mobilitzen les substituts/es.
S’analitzen diferents elements i es considera que s’ha de perseverar en les
mobilitzacions.
Es fa una proposta de no comprar materials des dels centres, (llibres i material
fungible) per poder estendre la proposta i que afecti a d’altres sectors per poder
pressionar al departament. S’obre debat i s’acorda en detallar més aquesta proposta i
estudiar la seva viabilitat.
S’informa que aquest curs ja funciona la prova pilot de nomenaments al Vallès (ara es
diu PDI). S’insisteix des de la part sindical, que no són transparents i que poden donar
lloc a una mala utilització.
Els diferents centres informen de les seves mancances a inici de curs. De tots els
centres que hi assisteixen no hi ha cap amb tota la plantilla completa. En tots falten o
mitges jornades, o terços...

S’acaba la reunió cap a les 13,10

