ASSEMBLEA DE MESTRES DEL BAIX MARESME
Dimecres 5 d’octubre de 2016
Assistents: Àlex Blasco (CCOO), Eli Pericas (USTEC), Libertad (CGT), Escola Sta. Anna (Premià
de Mar), Escola St. Cristòfor (Premià de Mar), Escola Montserrat (Premià de Mar).
Ordre del dia:
1. Incidències en l'inici de curs dels diversos centres
Mobilitzacions realitzades a principi de curs
* Acampada davant del Departament per demanar que les persones substitutes arribin l’1
de setembre .
* Concentració plaça St Jaume 20 de setembre per revertir les retallades:
* horari lectiu 18 /23h
* retorn paga extra 2012
* cobrament juliol substituts/es
* eliminació de la prova pilot de nomenaments
* cap tancament d’aules a escoles públiques
* baixada de ràtios
* reducció 2 hores lectives, +55
* Casos concrets:
* Institut Thalassa de Montgat, 1r BATX a 46 alumnes.
* prova pilot nomenament, mal funcionament, opacitat,...
* arribada de 1/3 i substitucions amb retard
* Formació d’adults, subvenció europea: més burocràcia, dificultats greus de gestió.
* Manca d’hores de coordinació que causa gran desgavell als centres.
Escola Sta. Anna
- Manca de reforços
- Retirada de LIC encara que no han parat d'arribar alumnes de fora de Catalunya. S’ha
convidat a la Carmina Pinya, directora SSTT.
- Entrada d’alumnat de Mar Nova
Escola
-

Montserrat
Tot en la mateixa línia que el curs passat, continuïtat..
Poc moviment d’alumnat
Entrada d’alumnat de Mar Nova

Escola Mar Nova
Des de l’Ampa s’agraeix la sinceritat de la nova directora respecte a l’objectiu que té, el
tancament de l’escola.
El dimarts 4 d’octubre de 2016 es va aprovar al Parlament, en la Comissió d’Ensenyament,
una moratòria d’1 any per les escoles Mar Nova i Mediterrània. Així mateix s’ha presentat
per via judicial.

Coordinació entre les escoles Mar Nova i Montserrat per portar a terme l’absorció.
Consell Escolar compartits amb assistència d’ambdóc equips directius.
2. Canvis normatius i laborals
* S’ha suprimit la reducció de 2 hores lectives per a majors de +55.
* Després de mobilitzacions de juny es va aconseguir que les substitucions siguin un parell
de dies abans de l’inici el 12 de setembre, continua essent insuficient, se segueix demanant
que sigui des del dia 1 de setembre.
* 300 places d’oposicions per al curs 2017 per a formació professional, tècnic d’FP, no d’ESO.
Del 5 al 24 s’obre el període d’inscripció.
* Una sentència guanyada per a una persona interina reclama que es valori l’antiguitat al cos
com a contracte indefinit per poder-se equiparar per al règim laboral i així poder beneficiarse de compensació pels dies treballats. S’està demanant individualment, sense que encara hi
hagi jurisprudència.
* Recuperació de la paga extra 2012:, el 20% per pagar entre octubre i novembre de 2012
amb compromís del Departament d’Ensenyament. Possiblement el cobrament de la resta de
la paga del 2012 quedi així: març 2017 el 35%, i el març de 2018 el 20%.
* Seguim reclamant les pagues de 2013 i 2014.
Jubilació
* A partir de les oposicions de 2011, el funcionari o funcionària cotitza a seguretat social
enlloc de les classes passives i l’edat de jubilació serà als 67 anys.
* Amb les oposicions aprovades abans del 2011, es cotitza a classes passives i per tant es
continua amb la jubilació als 60 anys.
3. Proposta de mobilitzacions
Generals
* Concentració convocada per l’Assemblea Groga el 12 de novembre 2016.

* Proposta de començar a plantejar una vaga de forma unitària entre tots els sindicats.
Petició de vaga per revertir les retallades. Valoració centre a centre.
Plataforma de Premià per l’Escola Pública
 Des de la Plataforma es veu el risc de seguir perdent recursos de cara al curs vinent i
valoren que cal que ens fem veure però de manera positiva.
 La proposta que es farà arribar als centres de Premià: que a les escoles amb l’
alumnat es treballi el drama de les persones refugiades. Es passarà material i una
convocatòria per treballar-ho amb l’alumnat que es cregui adequat per extreure una
creació de dansa, cançó, cartells... Cal concretar una dia per mostrar i fer visible la
mostra del treball realitzat. La federació d’AMPES també ho estaran treballant.
 Proposta de finalitzar la feina a principis de desembre en el dia del refugiat/ada o a
finals de gener aprofitant el, dia de la Pau.
 Convocatòria de nova reunió de la Plataforma pel divendres 28 d’octubre.
Premià de Mar
Associació Premià Social, es dedica a treballar temes d’interès social.
En aquesta associació es té la intenció de caminar cap a un pressupost participatiu a nivell
municipal.
Pretén convocar a tots els agents educatius: alumnat, famílies, docents... Perquè tot just es
presenti el pressupost municipal, la idea és agafar la part de pressupost que té a veure amb
educació, i explicar aquest pressupost. Amb l’objectiu que de la reunió es treguin propostes
a plantejar a grups politics de l’oposició per portar modificacions clares.
4. Estat de les assemblees de centres
Comentat durant el punt 1.

5. Torn obert de paraules.
No es tracta cap més qüestió.
Quedem que la propera trobada serà el dimecres 9 de novembre de 2016.
Es demanarà si pot ser a l’Escola Santa Anna de Premià de Mar.
Hora: 17:30h.

