ASSEMBLEA ZONA SABADELL 8-març-2017
Assisteixen 12 centres de Castellar, Sabadell i St. Quirze (11 escoles i1 institut; s’afegeix
una nova delegada de l’escola M. Martí I Pol de Sabadell) i els sindicats CGT i USTEC
Temes tractats:
1. 8 Març: Dia internacional de la dona treballadora
A part de díptics, cartells i altres materials que
portem els sindicats, s’informa que a nivell
internacional està convocada per a la jornada
d’avui una vaga de dones en determinades
franges horàries. De forma que entre les 12 i
les 14 h per exemple està previst que es facin
aturades amb el temps que es consideri en cada centre de treball. Les aturades, més
enllà de fer un gest simbòlic, pretenen fer palesa la denúncia de les mancances en
condicions laborals i socials que pateixen les dones per darrera evidentment del
problema més greu que pateixen a diari com son els maltractaments i assassinats a
mans de les seves parelles en molts casos.
S’aclareix que existeix una cobertura legal per les aturades tècniques.
Més informació als webs dels diferents sindicats.
2. VAGA 9 Març: d’Educació a nivell estatal
Des de la “Plataforma por la educación pública” que a nivell
estatal representaria el que a Catalunya és el MUCE i que
agrupa sindicats d’estudiants, de docents AMPAS, MRP, etc.
està convocada vaga general d’educació pel 9 de març. Des
d’aquest organisme els sindicats CCOO, STES, CGT i UGT
més sindicats d’estudiants i CEAPA entre d’altres, fan crida a
tota la comunitat educativa amb el lema: Per derogar la LOMCE
i per revertir les retallades.
A Catalunya els sindicats CCOO, USTEC-Stes i CGT ratifiquem
aquesta convocatòria i fem crida a participar a la manifestació convocada a les 12h a
la Plaça Universitat i que passant pes SSTT de Consorci-Bcn arribarà a la Delegació
de Govern.
Tant sindicats com delegades compartim que aquesta convocatòria planteja dificultats
perquè el professorat la secundi per haver-se donat amb poc temps i per arribar en un
moment on a Catalunya venim de mobilitzacions pròpies de convocatòries i
desconvocatòries lligades amb els pressupostos. Malgrat això considerem important
sortir al carrer per mostrar el nostre rebuig al desplegament de la LOMCE,
especialment en la previsió d’un “pacto nacional por la educación” que no dóna
garanties de millora del sistema educatiu, a la vegada que recordem que la LEC ha
esta fidel en reproduir i ampliar aspectes de la llei estatal i amb conseqüències
similars. I quan a les retallades hi ha un paquet important que han tingut origen en el
govern del PP amb l’excusa de la crisi, però d’altres també se’ns han aplicat
unilateralment a Catalunya. Posem com a exemples l’aplicació immediata que fa el
govern català en l’increment dels períodes dels concerts educatius que planteja la
LOMCE, o les retallades en pagues extres i amb pagaments retardats en comparació
amb d’altres CCAA. Per tant, tant per les lleis educatives com per la reversió de les
retallades, la mobilització representa una continuïtat a les que es van engegar a casa
nostra.

3. CEPVOC(Coordinadora per l’ensenyament públic al Vallès Occ.)
Campanya de matriculació a l‘educació pública:
A part de les campanyes de matriculació a la pública que alguns
sindicats estem fent, des de la CEPVOC ens sumem a la petició de la
FAPAC per reduir la ràtio a 20 alumnes i ens adrecem amb un
manifest a tota la comunitat educativa per animar ala matriculació als
centres públics, a la vegada que denunciem els greuges comparatius que continuen
existint amb la concertada i que ens preocupa la creixent competitivitat que es comença
a donar entre centres públics. La idea a més pretén demanar als ajuntament que
s’impliquin en campanyes per la matrícula en centres públics.
Mireu informació a: 
https://cepvoc.wordpress.com/
Debat extraordinari d’educació (A. Groga):
Paral·lelament al debat que el Departament d’Ensenyament ha
organitzat amb el “Ara és demà”, des de diferents àmbits de la
comunitat educativa: docents, estudiants, famílies, MRP, etc.
s’està portant a terme un altre debat amb elements de reflexió que
no contempla el debat “oficial”. S’anima a participar el 25 de març
de 2017 de 10 a 19 h a l'Institut Flos i Calcat de Barcelona.
També s’informa i es considera interessant participar en els tallers que en el debat “Ara
és demà” es fan a diferents poblacions. A Sabadell serà el proper 21 de març (es pot
fer la inscripció telemàticament. Buscant Tallers Ara es demà a google trobareu l’enllaç.
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