ACTA ASSEMBLEA D’AFILIADES I AFILIATS D’ENSENYAMENT PÚBLIC
NO UNIVERSITARI. 7 setembre 2015

Ordre del dia:
1- Presentació de les delegades i delegats pel curs 2015-16 i distribució
territorial.
2- Línies d’actuació de la nostra acció sindical i propostes de mobilització
de CGT Ensenyament
Assistents : 34 persones
1- En el punt 1, es fa la presentació de les noves delegades . I s’explica
que estem creixent com a sindicat en d’altres sectors: socials,etc…
2- En el punt 2:
a)s’explica com està la situació actual: més alumnes,precarietat en
edificis (barracons), perill de molts equips de professorat d’Ed.Infantil,
superpoblació a secundària , arbitrarietat en els nomenaments,
nomenaments a dit, retallades, substitucions, privatització de l’educació
(Lec, Recursos, plantilles), desplegament de la Lomce(nous
currículums), mort de l’Abel,etc…
Per a la consellera la precarietat és la normalitat. S’ha fet una 1ª
Esquerda ,que hem titulat “Volen que la precarietat sigui normalitat”
b) Es planteja com lluitem contra això, com reactivem les lluites:
c) Hi ha 2 àmbits de treball : com a membres de l’assemblea de docents i
com a sindicat CGT, cal portar propostes per l’assemblea de docents de
dimecres i quina és la proposta d’acció sindical com a CGT per aquest curs.
A més hi ha una convocatòria social pels dies 18 i 19 de setembre :Marxes
de les ILPs, on participen les ILPs d’Educació, habitatge i renda Garantida.
Després de debatre sobre els 2 aspectes i fer diferents aportacions per part
de les persones assistents, s’arriba a diferents acords, votats i aprovats
per majoria:
A) Portar a l’assemblea docent, la proposta de continuar impulsant les
assemblees de zona, repartint els centres entre tothom i anar parlant en
tots els centres i amb els equips directius, explicant la importància de les
assembles de zona i demanant que es faciliti al professorat la seva
assistència (hores reconegudes, encàrrecs de servei,contemplar-ho en
el marc horari,etc…)
I actualitzar la plataforma reivindicativa, tot continuant la campanya
contra les retallades intentant reactivar la participació i funcions de
l’assemblea de docents.

B) Engegar com a CGT Ensenyament una campanya per potenciar el
reconeixement de la figura de la delegada de centre, amb la demanda
d’un espai horari per a promoure la discussió laboral en tots els centres.
Continuant el nostre lema :”Apropar el sindicalisme als centres; fer
sindicalisme des de baix”
C) I adherir-nos a la campanya : Marxes de les ILP, malgrat que com a
CGT no hem estat adherits a la ILP d’Educació , però pensem que ara
és un altre moment social i aquesta ILP està immersa en aquestes
marxes , on hi ha molts agents socials participant.
D) Altres propostes interessants a tenir en compte :




Recollir dades de cada centre i fer una comparativa de les retallades
concretes de cada centre (com s’ha fet al Baix Maresme)
Treballar tots els aspectes de salut laboral
Veure si existeix alguna “fórmula jurídica” per demanar/exigir que
tothom tingui un marc horari per poder assistir a les assembles de
zona. Dret a la participació sindical.

Barcelona, 8 de setembre 2015
Rosalia M.

