RESUM REUNIÓ ZONA VALLÉS OCCIDENTAL SudOest
CASTELLBISBAL, RUBÍ I SANT CUGAT

Hi assisteixen Enllaços sindicals d’escoles de Rubí i Sant Cugat i delegades sindicals de CGT i
USTEC-STEs.

13.1.20 – CRP Rubí (12h)
PRÈVIA
Queda pendent canvi de data 1 de juny per festa a Rubí.

INFORMACIONS

➔ USTEC
●
A partir de l’1 de gener del 2020 el permís del progenitor diferent de la mare
biològica per naixement, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment o adopció d’un fill o
una filla és de 12 setmanes. Les 4 primeres setmanes de descans obligatòries des del dia
del part.
Permís progenitor diferent la mare biològica

●

Convocatòria oposicions 2020: previsió que es publiqui al DOGC el 14 o 15 de

gener.
●

USTEC STEs (IAC) hem aconseguit garantir, per primera
Novetat oposicions 2020:
vegada, el dret a la lactància materna en un procediment selectiu.

➔ CGT
●

Llei Aragonès.

Plataforma Llei Aragonés

cal una resposta col·lectiva contra aquesta

llei, però especialment contra la voluntat privatitzadora que hi ha al darrera. La Llei Aragonès
proposa externalitzar serveis educatius en temps lectiu com són els serveis d’educació especial,
d’ensenyament preescolar o de tutoria. Alhora que permetrà sotmetre al règim de contractació
pública la gestió del menjador escolar.

●

360 maneres de fer negoci amb l’educació pública

Es proposa modificar

l’horari escolar. Proposen modificar els Horaris Escolars sense cap tipus de millora per a les
docents, ni per al conjunt de l’alumnat, ni per a les famílies. A qui beneficia doncs? Es pretén
unificar jornada lectiva i no lectiva amb una sèrie de modificacions horàries, es treu del debat la
jornada continuada... menjadors i les activitats extraescolars acabaran sent “obligatòries” per
moltes famílies i el seu cost també??.
I que passarà amb la gestió d’aquests serveis amb la Llei Aragonès?
●

Decret de plantilles:
segueix vigent.

Tot i la sentència del TSJC, el Decret de Plantilles

TEMES TRACTATS

●

VETLLADORES I DECRET D’INCLUSIÓ SENSE RECURSOS

Segueix la preocupació per la manca real de recursos als centres. Els mestres expliquen que
falten vetlladores i hores de vetlladora. Hi ha casos de grups que es queden sense reforç perquè
el reforç s’ha de destinar a dos infants que necessiten de més suport. Els sindicats expliquen
que com a Junta de Personal s’ha demanat què està passant als serveis territorials del vallès
occidental i es demanaran dades reals als centres per poder-ne parlar i valorar en la propera
reunió.
La situació és greu perquè els infants més vulnerables i que necessiten més temps d’atenció, no
reben el mínim del que, per llei, els hi tocaria.

La situació de les vetlladores és molt precària, subcontractades per empreses externes, amb un
sou molt baix. Es demana que hi hagi borsa pública per a les vetlladores i que tinguin una
formació mínima de qualitat.
Novament lligat a això surt el tema que en alguns centres el personal docent està dedicant la
seva hora de treball personal a fer reforços etc per tal de poder atendre la diversitat del nostre
alumnat donada la manca de recursos. Com a sindicats novament us oferim el nostre suport,
només cal que contacteu amb qualsevol de nosaltres.

RÀTIOS

●

Pel que fa les ràtios de les aules hi ha casos que es troben saturades. Aules a 25 i en alguns
casos arriben a 29 sobrepassant la ràtio enlloc de desdoblar grups.
A Terrassa es van demanar dades reals als centres es valorarà el mitjà per preguntar als
docents.
Com a Junta de Personal del Vallès Occidental, es van demanar les dades de les ràtios dels
centres a Serveis Territorials i ens les van facilitar a la darrera reunió celebrada a finals del
primer trimestre. No obstant, per a poder tenir una imatge més real de com estan les ràtios per
grup als centres necessitem un document més detallat que ja està demanat. Tot i això, qualsevol
informació que ens feu arribar des dels centres educatius ens serà de gran ajuda.
Parlem de fer un comunicat de l’assemblea de Zona, es definirà a la següent assemblea. Es vol
denunciar la situació límit en la que es troben les escoles, demanant més recursos i regular la
figura de les vetlladores en relació a l’educació Inclusiva, que es contracti persones per a
atendre a tots els infants per igual.



COBRAMENT CÀRRECS PERSONES SUBSTITUTES

A la reunió ens feu arribar algun cas que coneixeu de persones que substitueixen algun membre
de l’equip directiu però no estan cobrant el complement pel càrrec que sí estan exercint. Us

informem que des de USTEC-STE’s es va guanyar un recurs i des de llavors aquestes
substitucions es cobren des del primer dia.
Us adjuntem el link:
https://antiga.sindicat.net/2018/maig/desdelprimerdia.php

