RESUM REUNIÓ ZONA TERRASSA

16/09/2015

Assisteixen 5 escoles (Enxaneta, Arenes, Pau Vila, La Roda i Serra de l’Obac),
l’Insitut Torre del Palau i sindicats USTEC, CGT i CCOO.
TEMES TRACTATS
1. Informació Sindical:
CGT: Full l’ Esquerda. Valoració inici de curs
Calendaris grans i petits.
CCOO: Calendaris grans i petits.
Full de permisos, llicències i excedències.
USTEC: Calendaris grans i petits
Full sobre Salut Laboral
Full informació bàsica per professorat interí/substitut.
2. Desenvolupament reunió:
Es fa una ronda per saber com ha anat l'inici de curs en els diferents centres que hi
assisteixen:
Escola Anxaneta a dia d'avui hi ha tutories sense cobrir.
Escola Serra de l'Obac es van assignar profes el primer dia de classe.
Institut Torre del Palau té ràtios molt elevades (35 alumnes a 3r ESO). Centre molt
massificat. Els hi han afegit una línea nova de 1r ESO.
Escola Les Arenes alguns mestres han arribat el dia 14. P3 per sobre de 25.
Es comenta que la reducció de dos hores docents als majors de 55 anys que s'ha
començat a reiniciar aquest nou curs dóna situacions complexes. Aquesta reducció
docent no es pot acumular a altres reduccions si es té càrrec de coordinació.
Des de CCOO s'informa que aquesta reducció respon a un acord signat el 2005 per
CCOO amb el departament. Aquest acord va ser retirat amb totes les mesures de
retallades el 2010. El departament el va començar a aplicar a final de curs, mal i tard,
ja que no van tenir en conta la previsió de plantilla i no cobreixen les hores fins que no
hi ha més de 6 persones que les hagin demanades. Des de CCOO s'ha demanat una
reunió per la revisió de l'acord.
Es valora que el conflicte laboral ha baixat als centres. Les direccions cada vegada
tenen més poder i algunes fan de corretja de transmissió del departament. Algunes
direccions s'han cregut el paper de ser caps de personal i apliquen decisions en
perjudici dels treballadors. Valorem entre tots que s'ha de generar un "contrapoder"
als centres, s'ha d'organitzar al professorat als centres per fer interl·locució amb les
direccions.
S'informa que va haver una reunió de l'Assemblea docent. L'assistència va ser molt
escassa.
S'informa que el dijous 18 la Comunitat Educativa de Terrassa es reunirà amb la
regidora d'Educació a les 18,30 hores. Es parlaran temes de reducció de P·3 i ràtios.
L'objectiu és el de cap tancament a l'Escola Pública.

Debatem de quina forma podem fer que vingui més gent a les reunions de Zona. Es
valorarà en la propera reunió la possibilitat de fer reunions entorn a un tema. S'acorda
d'enviar l'ordre del dia previ als centres perquè ja es sàpiga de què es parlarà.
Acaba la reunió a les 13;30 convocant la propera per al 30 de setembre a les 12
hores en el Centre Cívic President Macià de Terrassa.

