RESUM DE LA REUNIÓ DE ZONA CASTELLDEFELS 8 SETEMBRE 2011
Amb la presència de:
Centres: Els Pins, Margalló, Can Roca, Edumar, Garigot, Guinovart, Sert,
Sindicats: USTEC, CCOO, CGT.
1.- Inici de curs.
S'informa de la situació amb la qual comencem el curs pel que fa la matriculació:
S'enviarà informe de la comissió de matriculació per coneixement.
En resum: hi ha una saturació especialment a P-3, 1r i 3r amb moltes classes per sobre de 25.
Es fa una ronda de centres.
Gaudí.- 1 bolet a P-3.
Els Pins.- Horari 9-12'30 i 14'30-16. Perden -1 i ¾ mestres. Augmenten 1 grup classe.
SEP dilluns i dimecres de 16 a 17 per a tots els grups de primària. Total 12h. Ho fan els tutors/es.
Can Roca.- Horari Marc. Perden 2 mestres. Queda una plantilla de 28 + ½ religió+ 1 d’acollida.
Mantenen la TEI. SEP per tots els cursos de primària fora de l’horari (dues hores a la setmana) de
16:30 a 17:30h. Total 12h.
Edumar.- Horari de 9-12'30 i de 15'30-17. Perden ???
SEP grups tots els dies de 12'30-13'30. Ho fan els mestres amb el suport dels monitors.
Margalló.- Horari marc. Perden 1'5 mestres. Segons enviat al juny es perdien 2, passant de 30’25 a
28’25. Caldria confirmar.
SEP dimarts i dijous de 8'30 a 9. C. Inicial i cicle mitjà 2 dies la setmana; C. Superior, 3. TEI acull a
germans menors.
Garigot.- Horari marc. Perden 1'5 mestres, més 5 h. de vetlladora (queda amb 10h).
SEP tarda de 16'30 a 17'15 dues tardes. Per 1r, 3r i 6è. Fan tutors/es.
Guinovart.- Horari marc. No TEI. SEP dues tardes i dos migdies. Hem guanyat 1 i ½.
IES Sert.- Perd 1 professor (2 mitges jornades). Constata una gran reducció del pressuposto de
funcionament, en particular de funcionament dels Departaments que es redueixen en un 54% per tal de
poder mantenir despeses fixes. Finalment no hi haurà la publicitat. Fa constar que les classes estan a
29ºC amb un 74% d’humitat que fan insuportable. S’han apuntat els registres i els té el coordinador de
riscos laborals er tramitar-los.
Es constata en resum que:
• hi ha una reducció generalitzada de professorat en els centres, amb una afectació mitjana
d'un mestre per línia a primària. La reducció de recursos afecta també a la manca de TEI's i la
reducció d'hores de vetlladores. La Conselleria reconeix l'increment de 21000 nous alumnes a
la pública, però assegura que contractarà tothom que estava nomenant el darrer curs. Això o no
directament no és veritat i queden companys/es al carrer o el que faran serà deixar de
compactar mitges i terços de jornada per tal d'estirar la llista encara que amb més precarietat
laboral.
• hi ha una progressiva massificació a les aules. Realment si posem els alumnes que
sobrepassen els 25 alumnes i les aules bolets, el resultat és que al poble falta una escola de
primària de doble línia i un institut.
• Hi ha un desgavell amb l'aplicació del SEP. S'informa de centres que s'han negat a fer-ho
fora de les 25h lectives, els de Roquetes de S. Pere de Ribes, a S. Joan Despí. Es coneix de les

instruccions donades a Cornellà per tal que la interpretació del plural “hores” mínim total
exigible era de 1'5, per exemple l'Abat Oliva en fa tres sessions per 6è. Més àmpliament
accepten dues. Es considera molt important fer un debat i buscar una posició comuna de
cara el proper curs.
Als punts anteriors cal recordar que la retallada de finançament del 25% de mitjana i 43% en tres anys
afecta també l'inici de curs.
2.- Propostes d'inici de curs.
* Presentació del curs a Castelldefels dia 9. Es proposa anar amb la samarreta groga i demanar llegir
el manifest que ja es va presentar a la concentració davant l'Ajuntament del curs passat.
* Pel dia 12:
A l'assemblea de final de curs es proposava que el primer dia de classe es fessin un seguit d’iniciatives
per denunciar les retallades que es recullen a la reunió de zona:
• samarretes grogues.
• Pancartes.
• Comunicat a les famílies.
• Es comenta que seria important aprofitar les reunions de tutoria de cada curs per fer una
explicació de la reducció i les dificultats amb les quals iniciem aquest curs.
S’informa de la vaga convocada a Madrid contra les retallades el 14 de setembre. Els sindicats
calculen que 3000 interins/es es queden sense feina. La Consejería paga un plus (encara per concretarse) per l'augment de la jornada lectiva.
Sobre la sentència del TSJC sobre la llengua vehicular a l'ensenyament. El dilluns 12 a les 19h hi ha
convocades concentracions davant els Ajuntaments per “Som escola”. Quatre dels cinc sindicats de la
Junta de personal (USTEC, CCOO, UGT i CGT) fan una crida en defensa del català com a llengua
vehicular i la immersió en un comunicat enviat a centres.
S’informa que està convocada una manifestació a Barcelona contra les retallades des del moviment
15M el diumenge 18 de setembre.
3.- Funcionament de la zona.
Es recorda els acords de la darrera reunió del curs passat.
Zona rotativa, començament a les 12'30.
Hi ha un tema que a final del curs passat es va proposar per treballar conjuntament amb les famílies al
llarg del curs: el calendari escolar. Caldria integrar en aquesta discussió el tema del SEP. Es queda
que la propera reunió de zona es faci un pla de treball.
També es va fixar com a objectiu que cada trimestre es pugui trobar una hora del migdia per a fer
una reunió sobre temes laborals/sindicals/reivindicatius. Es valorava que normalment queden aquests
temes pel darrer punt dels claustres i no hi ha temps. Cada centre ja decidirà si ho prepara i creu
convenient convidar un o més sindicats o si no cal.
4.- Altres:
* A finals de juliol s’acabava la tramitació de la reforma de les pensions pel Règim General (la dels 67
anys). Ara s’haurà de veure com ens queda a nosaltres?
* En el mateix text es modifica un article de la Llei de Conciliació que es va introduir en els
Pressupostos Generals del 2011, per la qual els funcionaris tenen dret a fer jornada reduïda amb el
100% de sou per l’atenció de fills/es menors amb malalties greus.

Propera reunió dijous 29 de setembre a les 12'30 al Margalló.

