RESUM ASSEMBLEA DE ZONA SANT ADRIÀ
Data 19 de novembre
Hora 13:00
Lloc Escola Mediterrània c/ Mar, s/n
Assisteixen representants del centres: Esc. Mediterrània (50% del Claustre) i 1 docent de Ins.
Fòrum 2004.
Sindicats: USTEC, CCOO, UGT, CGT
Temes tractats:
1. Informació reunió amb grups parlamentaris
Es va parlar de les mobilitzacions i concentracions per reclamar la part de la paga del
2012 que se’ns deu, reclamada a la Mesa de la Funció Pública. També de les
reivindicacions de disminució de, ràtios, recuperació horaris, etc. USTEC el va
denunciar i guanyar , però que el departament hi va interposar recurs, aturant el
pagament extensiu a tots els i les docents.
2. Substitucions, aclariments de procediment i incompliment dels terminis
Davant dels dubtes que es plantegen sobre aquest tema s’informa sobre la normativa
al respecte. Més informació punt 4.
Alguns dels assistents qüestionen que s’acompleixin aquests terminis.
3. Accions que s’estan fent per reclamar i exigir el retornament de les retallades
S’informa que els sindicats que formem part (CCOO, IAC -de la que forma part USTEC- i
UGT ) estan negociant a la Mesa General de negociació de la Generalitat de Catalunya
i s'han fet varies concentracions per donar suport:
 Pagament immediat del 26,34% de la paga de 2012.


Substitucions des del primer dia



Retorn a l'horari lectiu de 18 hores a secundària i 23 a primària



Cobrament al 100% de les baixes.



Calendari per al retorn de la resta de la paga del 2012 i de les pagues de 2013 i 14
robades pel Govern català i per la restitució de les diferents condicions laborals
perdudes.

4. Interins
En aquest moment no existeix cap pacte d’estabilitat pels interins, restant sotmesos a
les normatives que despleguen la LEC, decret de plantilles art. 27 i 28.
El pla pilot de substitucions que s’ha fel al Maresme tot i haver tingut una molt baixa
utilització per part de les direccions sembla que s’implantarà, de forma voluntària, a
la resta de SSTT.

Al mes de gener s’obrirà la borsa per noves incorporacions i la darrera setmana del
mes de gener de 2016, la darrera setmana del mes de març de 2016 i durant el
període de sol.licitud de les adjudicacions d´estiu es tornarà a obrir l'aplicatiu de
modificació de dades del personal interi i substitut.

No hi ha convocatòria d’oposicions. Malgrat s’ha fet l’oferta d’ocupació pública (300
places), no s’han especificat les especialitats. Aquestes places es poden acumular
durant tres anys.

5. Revisions mèdiques, quan, com i a on?
El Servei de Prevenció programa les revisions mèdiques anualment. Enguany estan fent
les revisions de St. Coloma i l’Hospitalet. Potser l’any vinent?
6. 6à hora, qui decideix la seva continuïtat
La decisió de continuïtat de la sisena hora la pren el Departament d’Ensenyament als
Centres que es troben en un entorn sociocultural difícil i allà on es demostra
indispensable per a l'èxit escolar.

7. Jornades continuades, concessions i tràmits.
Ensenyament va obrir la porta a la jornada intensiva en centres d’educació primària
públics el curs 2012-2013. Ho va fer amb una prova pilot en cinc escoles del Baix
Empordà i una del Baix Llobregat que inicialment acabava aquest juny, però que
finalment s’allargarà fins al 2015-2016. En els últims dos anys, però, el nombre de
peticions per implantar aquest horari ha augmentat fins al punt que més de 60 escoles,
agrupades a través de les seves associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) en
una coordinadora, ja han demanat a la conselleria d’Irene Rigau que s’apliqui l’horari
de 9 a 14 hores als seus centres. Ja ho han aprovat totes per consell escolar.
L’ha de demanar la direcció, degudament argumentada, amb l’aprovació de la totalitat
dels pares i mares.
8. EE insuficient (escola inclusiva)
Les docents de l’Escola Mediterrània (31 mestres+TEI+15 h de vetlladora) troben
insuficients els recursos actuals per fer realitat la tant esbombada escola inclusiva i es
queixen de la lentitud amb que es tramiten i es resolen els problemes d’absentisme
que pateix el seu Centre.
Dotació insuficient de Serveis Educatius. Demanen que l’EAP hi sigui “cada dia” perquè
tenen nens amb problemàtiques molt complexes que requereixen actuacions
específiques.
9. Temps per menjar inferior a una hora, s’ha d’habilitar un espai i mitjans?
No n’hi ha normativa específica per als docents, si per a les llars d’infants.
Web’s dels sindicats assistents a la zona:
USTEC
http://www.sindicat.ne
t/

CCOO
http://educacio.ccoo.ca
t/

UGT
http://www.ugteducacio.ca
t/

CGT
http://cgtense.pangea.or
g/

