ASSEMBLEA DE DOCENTS
DEL BAIX MARESME
Dia i hora: dimecres 1 de març a les 17:30h.
Lloc: Escola La Lió, Premià de Mar
Assistents: USTEC, UGT, CCOO, CGT, ESC Montserrat, ESC El Dofí, ESC La Lió,
ESC Sant Cristòfol.
L'ORDRE DEL DIA:
1- Informació sobre les passades convocatòries de vaga i sobre l'acord del 31 de
gener.
Acord signat amb el Departament d'Ensenyament:
• Increment de plantilla de 4.714 places curs 2017-18
- 2.850 dotacions per la reducció d'1h lectiva a PRIM i SECUN., amb el compromís
que no incrementaria les hores de substitució i/o guàrdia a SECUN.
- 650 dotacions per acabar de concretar (reconversió de1/3 a 1/2, subtitucions millorades, desdoblaments, coordinacions,...)
- 187 dotacions per atenció a la diversitat
- 340 dotacions per increment hores lectives per a coordinacio instituts
- 300 dotacions centres de màxima complexitat
- 387 dotacions per increment escolarització
• Substitucions des del 1r dia en baixes de més de 7 dies i des de l'1 de setembre.
• Cobrament del mes de juliol dels interins/substituts amb + de 6 mesos treballats
• Increment del pressupost de formació permanent
• Compromís del Departament d'augment de plantilla 2018 i 2019, + inclusió de la 2a
hora lectiva que cal retornar.
Els acords tindran un efecte immediat en contractació de personal a partir de juliol, una
entrada de professorat que feia molts anys que no n'hi havia.
Incompliment per part del departament del tant per cent d'interins que actualment estan
treballant, cal seguir lluitant per una adequada oferta de places públiques i amb l'oferta
d'un pla d'estabilitat als interins que no superin les proves.
2 - Campanya de Matriculació (portes obertes)
Tot i que ens trobem any rere any amb una davallada d'alumnat, aquest any sembla que
hi ha hagut un petit creixement a P3.
A Premià hi ha 11 línies de P3 (6 línies públiques + 5 concertades), per tant, com que no
es tancarà cap escola, caldrà baixar ràtios.
Cal lluitar a nivell de poble, que les ràtios s'anivellin a la pública, i si cal tancar alguna línia
en tot cas tancar la línia de les escoles concertades.
Cal veure què passa amb al preinscripció i com queda repartit l'alumnat segons cada escola.

Una proposta seria baixar ràtios i anivellar els grups.
3 - Campanyes FAPAC
Estan fent campanya de recollida de signatures pel no tancament de línies de l'escola pública a primària i baixada de ràtios.
S'estan fent presents a diferents actes per tot Catalunya.
En els propers mesos també tenen previst iniciar una campanya de desmassificació de les
aules de secundària.
4 - Escola Mar Nova, una victòria de la comunitat educativa
Gràcies a les mobilitzacions que ha anat efectuant la comunitat educativa de l'escola, les
famílies, des de fa més d'1 any i mig, s'ha aconseguit que no es tanqui.
El passat 16 de febrer, famílies, membres de la FAPAC i membres d'USTEC, es van tancar als SSTT de Mataró durant un dia i mig, amb el suport de CGT, CCOO, el MEM (Moviment Educatiu del Maresme), l'assemblea groga i van aconseguir el compromís de poder
reunir-se amb Antoni Llobet, Secretari General de Politiques Educatives.
Aquesta ha estat una altra victòria que cal remarcar aquest curs, i que ens ha d'animar a
seguir lluitant per l'educació pública així com pels drets laborals perduts.
Acord de l'AMPA amb el Departament:
- L'any que ve l'Escola Mar Nova té la totalitat de cursos per a la preinscripció.
- Dissenyar el mapa escolar de Premià de Mar amb tota la comunitat educativa.
Es retreu al Departament, per part del professorat, la feina i les hores destinades al consens entre els dos claustres i totes les reunions que s'han anat realitzant.
5 - Properes propostes de mobilització
VAGA 9 MARÇ:
• Derogació de la LOMCE
• Reversió de les retallades (ràtios, 20h lectives, descomptes per malaltia)
• Increment del pressupost dedicat a educació
• Recuperació d'un sistema de beques que garanteixi la igualtat d'oportunitats
• Eliminació de les contrareformes universitàries i de les practiques no remunerades FP
• Recuperació de les plantilles
• Dignificació de les condicions laborals del professorat
• Fre a la privatització del sistema educatiu
De motius n'hi ha de sobres.
Aquesta vaga ha estat secundada per la majoria de sindicats de Catalunya.
Des dels claustres es veu de manera escèptica el seguiment que hi pugui haver perquè
no s'ha preparat suficientment.
Per altra banda queda clar que cal fer un cop de puny sobre la taula per derogar la LOMCE.
A catalunya tenim unes condicions una mica diferents ja que nosaltres ja tenim la LEC.

A la Plataforma reivindicativa s'hi han afegit també reivindicacions laborals, no només polítiques.
És un moment per unir-se i mostrar a l'estat que no estem d'acord amb les retallades.
6 - Torn obert de paraula
* Imatge conjunta de l'escola pública a Premià de Mar. Consolidar l'assemblea a la població de Premià de Mar.
* Campanya a principi de curs 2017-2018 destinada a les direccions i claustres, per realitzar les assemblees de zona en horari de migdia i poder donar hores per encàrrec de
serveis a representants del claustre. Punt per parlar-ne a la propera assemblea. Demanda conjunta des de tots els sindicats a les direccions i als nostres afiliats i afiliades.
PROPERA ASSEMBLEA:
Dia i hora: dimecres 17 de maig a les 17h.
Lloc: Escola Mar Nova, Premià de Mar

ES RECORDA QUE ÉS MOLT IMPORTANT L'ASSISTÈNCIA A L'ASSEMBLEA I QUE
FÓRA BO QUE CADA CENTRE S'ORGANITZÉS PER ENVIAR UNA PERSONA REPRESENTANT PER PODER FER UN BON RETORN DE LA INFORMACIÓ.

