ACTA ASSEMBLEA DE ZONA Sant Andreu 26-11-15
Assistents: E. El Sagrer, E.Pompeu fabra, E.Octavio Paz, CCOO, CGT i
USTEC-STEs
Lloc: E. El Sagrer, 13 h
1.Roda de centres
E. El Sagrer.-Sobre el comunicat adreçat a la comunitat educativa des de l’assemblea
de zona, es comenta que s’hauria d’afegir en la capçalera que és una assemblea de
treballadors i treballadores de l’ensenyament públic. Se’ns ha de conèixer de cara a un
futur comunicat conjunt.
També es fa palès el trasbals que suposa el no cobriment de les substitucions per
malaltia, és a dir, estar almenys deu dies sense professorat.
E. Pompeu Fabra: Es diu que és un fet preocupant les renovacions dels equips directius
en escoles on en pocs anys el 80% del professorat estarà jubilat. I relacionat amb això
s’expressa la sorpresa amb la paraula “gestor/a” emprada per l’Administració per
referir-se al director/a. Així mateix, es considera un escàndol el descompte de
retribucions quan s’està de baixa ja que això provoca que el treballador/a vagi a
treballar malalt. A tot això, s’afegeix la dificultat d’aconseguir una incapacitat
permanent en els darrers anys, tot i havent motius de salut greus i prou justificats.
E. Octavio Paz: Es diu que en pràcticament tots els centres de Barcelona hi ha la
mateixa circumstància de relleu de plantilla per jubilació. Tothom que pot es jubila. I
això toca, com ja s’ha dit, als equips directius. Si cap treballador/a del centre vol ocupar
el càrrec, s’ha d’anar a buscar fora.
2-Seguretat i salut laboral (accidents laborals, temperatures, etc.)
Es recorden i es comenten alguns aspectes de seguretat i salut laborals com:
-Les temperatures als centres no han de baixar a l’hivern de 17 graus, que és la
temperatura mínima; ni a l’estiu poden superar els 27. també s’ha de tenir en compte
la humitat. S’han de poder ventilar bé els espais que tinguin ordinadors i evitar els
canvis sobtats de temperatura o no disposar de persianes quan hi ha una forta radiació
solar.
-L’única malaltia professional que tenim reconeguda són els nòduls a les cordes vocals.
Es recurrent la demanda de reconeixement d’altres malalties: pòlips a les cordes vocals,
afonies, dolences articulars, òssies, musculars, estrès, etc. També seria necessari que es
considerés com accident laboral quan es produeix un episodi epidèmic, grip, per

exemple, o casos de varicel·la o d’altres, que afecten el conjunt de la comunitat
escolar.
3-Escoles Bressol Indignades
S’informa breument que s’està negociant un conveni nou i que els docents de
l’Ajuntament recobren la paga extra.
4-Acolliment de refugiats/ades (reunió amb el districte)
Sobre aquest tema, s’explica que la comunitat educativa encara no té cap informació
sobre la data d'arribada d'infants i joves refugiats, i tampoc dels recursos extra que es
pensen destinar per escolaritzar-los adequadament, sobretot tenint en compte que en
gairebé tots els centres s'han reduït els grups d'aula d'acollida i que, per tant, les ràtios
d'alumnat i la sobrecàrrega del professorat ja són elevades. Des del districte se'ns
contesta que no se sap res de la seva arribada i que, en qualsevol cas, no seran gaires.
Insistim que cal destinar més personal en els centres per fer un bon acolliment
lingüístic.
En la mateixa reunió, es van reivindicar dos instituts: l’I. Martí i Pous, del qual ja hi ha
projecte i que es vol enllestir per al curs 2017-18 (terrenys de la Fabra i Coats), i un
altre a la Sagrera. És una necessitat urgent del barri: les ràtios ja són molt altes a
secundària. A aquestes se suma una reivindicació: una oferta pública de cicles
formatius al barri.
Es va informar també de la construcció d’una escola integrada (bressol i primària) a la
Sagrera, amb un espai per a les famílies. De l’escola La Maquinista, que segueix en
barracots, es va dir que no se sap encara quan es podrà construir perquè tot depèn del
que es faci amb els terrenys previstos.
5-Informacions sindicals
Hi haurà mobilitzacions al desembre pel tema de la recuperació de la paga extra que el
govern català no vol tornar (ja ho l’estant tornant a totes les altres comunitats
autònomes), com així s’ha fet palès en les diferents reunions que s’han celebrat de la
Mesa de Funció Pública. Es concretarà la data més endavant. En relació a això, s’ha
presentat una proposta de resolució que han signat tots els grups parlamentaris menys
“Junts pel sí” pel retorn de la paga de 2012 i l’establiment d’un calendari de negociació
per tal de restablir la resta de drets suspesos (incapacitat temporal, etc)
6-Altres
a- Sembla que ja és un fet, que la UOC s’instal·larà a l’antiga seu d’Hisenda.
b- S’informa que l’Dr. Puigvert ja disposa d’una USEE.

c- Es convida a una jornada reivindicativa el 4 de desembre (entre les 10 i les 18h)
de recuperació del Borsí (antiga seu de la Llotja de Ciutat Vella). Hi haurà
música, tallers i d’altres activitats.
La propera reunió de zona se celebrarà a l’Escola l’Estel el dijous 21 de gener a les
13h

