ASSEMBLEA ZONA SABADELL ( 30-setembre -2015)
Assisteixen 11 centres de Sabadell i St. Quirze (9 escoles, 1 institut i el CEE Bellapart) i
els sindicats CGT i USTEC
Temes tractats:
1. Dubtes i consultes vàries dels delgats/des dels centres:
Mútues privades. Cada cop més es constata el tancament de mútues que fins ara
ofereixen els servei sanitari als afiliats i afiliades de MUFACE. Així com una pèrdua
notable en la qualitat del servei. Tot plegat fruït òbviament de les polítiques de
retallades que ens continua aplicant la Generalitat i especialment el Departament
d’ensenyament al funcionariat.
Un centre pregunta si del pressupost del centre pot sortir partida per despeses per
organitzar un curs de formació al mateix centre. Tal i ho contempla l’autonomia de
centre en el desplegament de la LEC, seria possible. El problema que es posa de
manifest a la zona és la dràstica retallada de formació a professorat fina a data d’avui
on la minsa oferta s’adreça a la formació a centre i poc més. I amb l’escassa varietat,
de vegades alguns centres es plantegen la possibilitat de triar i pagar els mateix el
formador/a.
Reduccions 2 h lectives majors 55 anys. A partir de la informació que ja vam repartir
els sindicats sobre qui les podia agafar i els criteris per cobrir amb substituts els
centres, es recorda:
- Si no es compleixen el determinat nombre de professors majors de 55 o la
coincidència d’especialitat mínimes exigides en el centre, no s’envien substituts.
- Els carres directius i de coordinació no sumen al total per demanar substituts.
- La normativa no obliga a que les hores s’hagin de fer al centre.
S’informa sobre la passada reunió del Consell Municipal Comarcal, on s’explica la
dotació que al Vallès Occ. S’ha fet per TEIS, TIS, i vetlladores
2. Material que portem les organitzacions sindicals
Els sindicats portem fulls informatius sobre: Calendaris del curs; full informatiu sobre
valoració d’inici de curs i recull de les principals reivindicacions; guia professorat interí;
full sobre escola laica, ..
3. Proposta de comunicat als centres sobre dotació de recursos de suport a
l’educació
Es fa una revisió i millora del document que es va preparar a finals del curs passat
arrel de la mort del professor Abel, el qual recollia el que des dels centres es
considera necessari per fer una tasca de prevenció i de seguiment de l’alumnat,
especialment les relacionades amb conductes de risc (exclusió social, trastorns
emocionals, etc...)
Un cop enllestit el document, es passarà a valorar pels claustres i AMPAS perquè
aquests puguin donar el seu suport col·lectiu (segell centre). A continuació es farà
entrega presencia de les reivindicacions als SSTT del Vallès Occ.
4. Reunió “Plataforma x educació publica” amb el nou govern de l’Ajuntament
Des de la Plataforma per l’educació pública s’està preparant document per presentar al
nou govern de l’Ajuntament per demanar una sèrie de compromisos de competències
locals i d’altres caire local i assumir d’altres per fer-los arribar com a consistori al
Departament d’ensenyament. Tot això forma part del treball de continuïtat des de la
declaració de Sabadell com a Vila Groga per l’Ajuntament (per unanimitat) i del conjunt

de propostes-promeses electorals que es van recollir de les diferents formacions en el
debat electoral.

ACORDS:



Tot i que alguns centres més estan valorant o ens han dit que podran a venir a les
zones, continuem animant des de l’assemblea a la participació.
Animar el professorat també a participar a la propera reunió de la Plataforma
dimecres 30 a la tarda a l’IES Agustí Serra 17 h
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