RESUM ASSEMBLEA DE ZONA BADALONA
Data 3 de febrer de 2016
Hora 13
Lloc Escola Josep Carner
Assisteixen representants del centres: Escola Bufalà i Escola Josep Carner
Sindicats: USTEC, CCOO, UGT, CGT
Temes tractats:
1. Jornada continuada
S’informa que no hi ha una normativa ni un criteri per a la seva demanda ni concessió. Només la
tenen algunes escoles pilot en poblacions singulars. No es creu que hi hagi intenció d’avançar en
aquesta direcció per part de Departament d’Ensenyament.
2. Augment de criteris substitucions des del primer dia
Resolució de 22 de desembre de 2015, del director general de Professorat i Personal de Centres
Públics.
Sempre que la baixa o incidència a substituir tingui una durada prevista superior als deu dies
lectius.
 Es cobreixen des del primer dia lectiu les substitucions dels centres docents que tinguin
implantades menys de dues línies educatives.
 Es cobreixen des del primer dia lectiu les substitucions en cas de maternitat, paternitat,
adopció o acolliment.
 Es cobreixen des del primer dia lectiu les substitucions del professorat que imparteix com a
mínim 3 hores lectives setmanals a segon curs de batxillerat.
Sembla que el departament està incomplint alguns dels criteris de substitucions des del primer
dia. S’anima a que els Centres que es trobin en aquesta situació el comuniquin als sindicats per tal
de fer la queixa i/o reclamació corresponent.
3. Decret d’avaluació i decret d’escola inclusiva
S’explica que el Departament d’Ensenyament està treballant en aquests dos decrets de
desenvolupament de la LEC.
El primer va en la línia d’avaluacions externes que segregaran els alumnes i els Centres segons
resultats, establirà rànquings, diferències salarials (graus) segons el resultat de l’avaluació docent i
dotacions de recursos en funció de “l’èxit educatiu”.
Quan al segon, intenten convèncer la comunitat educativa i la societat en general que es dotaran
els Centres educatius dels recursos necessaris per incloure a l’escola ordinària els alumnes amb
necessitats educatives especials de tot tipus i grau. Vista la situació actual de les dotacions per fer
realitat una escola inclusiva, molt ens temem que aquesta es faci a costa de l’esforç i implicació
personal dels i de les docents, ja molt sobrecarregats.
4. Oposicions
Aquest curs no hi ha prevista convocatòria. Les places d’empleament públic ja ofertades es poden
acumular durant tres anys abans de fer la convocatòria.
5. Tancament línies de P3 i massificació 1r ESO

El Departament d’Ensenyament encara no ha comunicat l’oferta de places pel proper curs 20162017 per Badalona, però per les dades que ha facilitat l’ajuntament sobre població (215 alumnes
menys de P3 i augment dels alumnes que arriben a primer de ESO) fan preveure la possibilitat de
tancament d’algunes línies de P3 i de massificació a les aules de 1r d’ESO.
D’altres zones com el Baix Llobregat i Maresme s’estan mobilitzant davant d’aquesta mateixa
situació, que és general a tots els territoris.
S’està d’acord a exigir el no tancament de cap línia de P3 i la reducció de les ràtios per evitar
aquesta situació i de retruc millorar la qualitat de l’ensenyament públic. I en donar suport a les
mobilitzacions que es convoquin per la comunitat educativa per aquest tema.
6. Declaració de penals
Es comenta i debat la legitimitat d’aquesta petició, havent diferents opinions al respecte.
Només l’han de presentar els i les que s’incorporin de nou a la Borsa de substitucions. La resta de
treballadors en actiu, funcionaris o no, hauran de signar una declaració jurada quan ho decideixi el
Departament.
El que legalment s’ha de presentar és una certificació negativa d’estar al Registre de delinqüents
sexuals. Fins que aquest registre no estigui operatiu (mes de març) s’ha de presentar un certificat
de penals emès pel departament de justícia. És aquest document el que ha provocat tot l’enrenou
de les cues.
Actualment està prorrogat el termini per entregar aquest document fins el 23 de març.
7. Badalona Vila Groga
Fins aquest moment n’hi ha 150 adhesions. Es demana que es faci difusió per tal d’augmentar
aquest número significativament.
8. Avaluació voluntària de l’exercici docent per la consecució dels estadis
S’aclareix que aquesta avaluació és totalment voluntària i es fa una crida a tots i totes les docents
a no utilitzar-la, ja que l’únic que intenta és ser la punta de llança per després lligar les
retribucions a resultats de les proves d’avaluació externa.

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/

