RESUM REUNIÓ ZONA TERRASSA

13/4/2016

Assisteixen 10 representants d'11 centres (França, Francesc Aldea, Abat Marcet, La
Roda, Sant Llorenç, Marià Galí, Enxaneta, Joan Marquès Casals, Agustí Bartra, Les
Arenes i Torre del Palau), i els sindicats USTEC, CCOO i CGT.
TEMES TRACTATS
1. Materials dels sindicats:
•

•
•

USTEC: Cartells i díptics de la campanya per la baixada de ràtios, recuperació
dels horaris lectius i de les condicions laborals tant a primària com a
secundària.
Fulls sobre les temperatures als centres de treball.
Fulls sobre el pla pilot de nomenaments.
Fulls sobre administració de medicaments.
Docència: “Violències i convivències”.
CCOO: Cartell de la xerrada de Pilar Benejam a Sabadell.
Cartell de la xerrada sobre els canvis a FP.
CGT: Cartell de la concentració unitària “Abel no t'oblidem!”
Esquerda :“Abel no t'oblidem”.

2. Properes mobilitzacions:
Els sindicats informem que hi ha acord sindical per convocar diverses
mobilitzacions:
• Concentració amb motiu de l'aniversari de la mort de l'Abel, el 20 d'abril
a les 19h a la plaça de Sant Jaume. A més de recordar el company,
denunciem que el departament no ha fet canvis per millorar la situació.
• 11 de maig: Concentracions i/o actes descentralitzats (encara cal
concretar el que es farà a cada territori) amb les reivindicacions:
-Retorn a l'horari lectiu de 18 hores a secundària i 23 a primària.
-Substitucions des del primer dia a totes les especialitats.
-Retirada del pla pilot de nomenaments allà on s'estigui aplicant.
-Cap Tancament. Reducció de ràtios.
Proposem parlar-ne als claustres per tal de trobar un format d'acció i un horari
que faciliti la participació dels/de les docents.
3. Informacions diverses:
-S'ha publicat el termini per sol·licitar reduccions de jornada per al proper curs:
“Tramitació de reduccions de jornada per interès particular
Termini de presentació de sol·licituds: Fins al 31 de maig anterior a l’inici del curs corresponent.
Observacions: La durada és d’un curs escolar des de l’1 de setembre fins al 31 d’agost.

Procediment per a la reducció de dues hores lectives setmanals per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i
64 anys
El personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys destinat en centres docents dependents del Departament
d’Ensenyament, centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i centres educatius per a deficients visuals
(CREDV) que tingui més de 15 anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari pot disposar
de 2 hores setmanals dins la distribució de les seves tasques docents d’atenció directa a l’alumnat per fer activitats d’una altra
naturalesa.
Termini de presentació de sol·licituds: Fins al 15 de juny anterior a l’inici del curs corresponent.
Les sol·licituds presentades fins a la data de publicació de la resolució es resoldran d'acord amb la nova regulació.
Les persones que no estiguin interessades a mantenir la sol·licitud podran anul·lar-la fins al 15 de juny de 2015.

Observacions: La durada és d’un curs escolar des de l’1 de setembre fins al 31 d’agost.
ÉS A DIR, ELS DOCENTS QUE TINGUIN INTERÈS A ACOLLIR-SE A ALGUNA D'AQUESTES MODALITATS DE REDUCCIÓ
PEL PROPER CURS, HO PODEN DEMANAR EN QUALSEVOL MOMENT I FINS EL TERMINI MÀXIM INDICAT.”

-Recordem que la reducció de dues hores lectives per al personal funcionari
entre 55 i 64 anys és un dret, hi ha alguns docents que reben pressions per no
demanar-la.
-Mesa sectorial del 16 de març sobre els llocs específics per a places
estructurals. El departament vol ampliar aquests perfils, afegint: docència de dues
especialitats a la ESO, lectura i biblioteca, immersió i suports lingüístics, metodologies
d'enfocaments globalitzats i educació visual i plàstica.
Encetem un debat sobre la necessitat o no de que hi hagi places estructurals
als centres i la manera d'ocupar aquestes places.
Coincidim que cal tenir bones ofertes de formació als claustres per tal de
desenvolupar els seus projectes.
Potser és hora de revisar les especialitats per tal de poder donar resposta a les
necessitats dels centres.
-Hi havia convocada una mesa de la funció pública per calendaritzar el retorn
de les pagues però la Generalitat la va posposar i no ha proposat cap altra data.
-Comunitat Educativa. La propera reunió és el dimarts 19 d'abril a les 18h al
local de l'AMPA de l'escola Marià Galí. Convidem tota la comunitat a participar-hi.
-Després de la situació viscuda a una escola de Terrassa, en que una família
ha difós calumnies contra el professorat del centre a les xarxes socials, parlem de la
indefensió que patim davant d'aquests fets. Caldria que el departament elabori un
protocol i engegui accions per protegir-nos.
Propera reunió el dimecres 11 de maig a les 12 hores al centre cívic President
Macià.

