ASSEMBLEA ZONA SABADELL 13-setembre-2017
Assisteixen centres de Sabadell, St. Quirze i els sindicats CCOO, CGT i USTEC
Temes tractats:
1. Informacions vàries i material aportat:
USTEC:
 Calendaris de centres; Eina guia sobre professorat interí i substitut; full d’inici de
curs.
Més informació a: http://www.sindicat.net/
CCOO:
 Calendaris per centres, informació mesa Funció Pública; publicacions d’ estadis,
jubilació i retribucions (taules salarials); salut laboral amb actualitzacions de
supòsits de cobrament del 100%.
Més informació a: http://educacio.ccoo.cat/
CGT:
 A part dels calendaris per centres, Esquerda sobre els recents atemptats a
Catalunya amb valoració i reflexió des de l’àmbit educatiu i el paper dels
centres públics i l’administració; full d’inici de curs 2017-18
Més informació a: http://cgtense.pangea.org/
2. Ronda de centres. Situació i incidències inici de curs
Malgrat que el discurs de la nova consellera d’educació (com de tots /es els anteriors)
un cop més vol transmetre la imatge de total normalitat i de millora de recursos, la
realitat dels centres un cop més també ve donada per retards , mancances i retallades.
En diferents mesura segons el centre, continuem tenint retard en la cobertura de les
substitucions de mitja jornada especialment (s’ha donat algun cas de renúncia de la
persona substituta, que ha retardat la incorporació. I com no podia ser d’una altra
manera, també enguany un “error informàtic” ha estat motiu de retardament de la
cobertura de llocs de treball (segons l’Administració).
Alguns centres han vist retallades en el personal de suport a la docència com TIS,
TEIS o vetlladores (en alguns casos especialment, estem parlant de centres de
màxima complexitat).
Només un parell de centres presenten una situació similar al curs passat (la qual cosa
vol dir que no els han empitjorat respecte a les retallades acumulades) en quan a la
dotació de personal i arribada de substitucions.

S’han detectat problemes en la interpretació i aplicació de la reducció d’una hora
lectiva en alguns centres, malgrat estar recollit de manera clara tant en les instruccions
d’inici de curs del Departament com en el informacions dels sindicats. Es recorda que
encara queda pendent la reducció d’ altra hora lectiva, la reducció de la ràtio, o les
substitucions des del primer dia, com a reivindicacions en la línia de revertir les
retallades a l’ensenyament públic.
Les organitzacions sindicals ens oferim per anar als centres a fer qualsevol aclariment
o xerrada d’aquells temes que puguin interessar el claustre.
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