Zona Baix Vallès Abril
Escoles i instituts del Baix Vallès (Badia del Vallès, Barberà, Cerdanyola, Montcada i Ripollet) i delegades
dels sindicats USTEC i CGT. Es disculpen CCOO i UGT.
03.04.19 Sala 20. Ateneu de Cerdanyola (12.15h). Propera assemblea 15 de maig.

1. Preinscripció i matrícula
El passat divendres 29 d’abril va començar la preinscripció als centres escolars.

Novetats per al curs 2019-2020
Tots els ensenyaments
Majoria d’edat i formalització de la preinscripció. S’estableix que l’alumne o alumna que fa els 18 anys
durant l’any 2019 pot presentar i signar la sol·licitud, independentment que tingui o no els 18 anys en
el moment de presentar la preinscripció.
Ensenyaments obligatoris i batxillerat
Eliminació de dos criteris complementaris. Que l’alumne o alumna tingui una malaltia crònica que
afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i que el pare, mare, tutors o
germans siguin exalumnes del centre.
ESO
Eliminació de l’avaluació de setembre. Aquest fet modifica parcialment la gestió de la preinscripció,
a més de l’ESO, de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i disseny. Batxillerat?
Batxillerat i cicles formatius d’FP de grau mitjà
Sol·licitud electrònica.
No cal presentar cap documentació d’identificació al centre perquè la sol·licitud es consideri
presentada. Només en els casos que no es pugui recuperar la nota o validar els criteris al·legats, cal
presentar la documentació acreditativa al centre que es demana en primera opció.
Modificació de la sol·licitud. Es preveu que durant el termini de presentació es pugui modificar les
dades sobre els criteris de prioritat al·legats, així com dels ensenyaments sol·licitats, si és necessari.
Acreditació de criteris. Proximitat al domicili de l’alumne o alumna. Les dades s’obtindran
electrònicament mitjançant l’accés al padró municipal d’habitants.
Discapacitat, i família nombrosa o monoparental. S’obtindrà electrònicament mitjançant l’accés a
les bases de dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Cicles formatius d’FP de grau mitjà
Segona fase d’admissió. Els alumnes que hagin participat en el procés de preinscripció de cicles
formatius de grau mitjà al juny i no n’hagin obtingut plaça, rebran un missatge electrònic amb un
enllaç per accedir a la sol·licitud, i fer peticions a centres i ensenyaments amb places vacants.
Cicles formatius d’FP de grau superior
Modificació de la sol·licitud. Es preveu que durant el termini de presentació es pugui modificar les
dades sobre als criteris de prioritat al·legats, així com dels ensenyaments sol·licitats, si és necessari.
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Calendari per presentar les sol·licituds de preinscripció
➔ Educació infantil de segon cicle, educació primària i educació secundària obligatòria: del 29 de
març al 9 d’abril de 2019
➔ Batxillerat, grau mitjà de formació professional, i grau mitjà d’arts plàstiques i disseny: del 14 al
21 de maig.
➔ Grau superior de formació professional i grau superior d’arts plàstiques i disseny: del 29 de
maig al 5 de juny.

a. Calendari escolar. Principals novetats
●

●
●

●

L’inici de les classes es fixa per al 12 de setembre en el segon cicle d’educació infantil,
primària, ESO, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà, curs específic d’accés a cicles de grau
mitjà, curs de preparació per a l’accés a cicles de grau superior i ensenyaments de règim
especial (excepte idiomes, que començaran el 26 de setembre). En el cas dels cicles de grau
superior i de la formació d’adults, les classes començaran el 18 de setembre.
Les vacances escolars seran del 21 de desembre al 7 de gener (Nadal), del 4 al 13 d’abril
(Setmana Santa) i a partir del 20 de juny (estiu).
L’avaluació extraordinària de l’ESO passa a finals de juny, després de l’avaluació ordinària
(per al curs 2018-2019, entre el 20 i el 26 de juny de 2019 i per al curs 2019-2020, entre 18 i el 23
de juny de 2020).
Les proves extraordinàries de primer de batxillerat i de cicles d’ensenyaments esportius i
d’arts plàstiques i disseny es faran entre el 2 i el 4 de setembre de 2020.

2. Pacte contra la segregació escolar
Diverses entitats de la comunitat educativa, entre elles la FaPaC, USTEC-STEs, CGT Ensenyament,
AEP, SEPC, SE (Sindicat d’Estudiants) i Front d’Estudiants, fem públics els nostres motius per rebutjar
el Pacte contra la segregació escolar. Si bé entenem i compartim que la segregació és una qüestió
fonamental que cal corregir en el nostre sistema educatiu, no estem d’acord amb les polítiques que
proposa la Sindicatura per acabar amb aquest fenomen al pacte. Malgrat que reconeix i denuncia la
segregació escolar a Catalunya, no promou mesures suficients i eficaces per posar fi a aquesta
situació. - Comunicat.

3. Obertura “permanent” borsa personal docent
A partir de l’1 d’abril de 2019, i fins 15 de març de 2020, s’ha obert la borsa de treball de substitucions
de personal docent. La llista definitiva és publicarà a l’abril del 2020.
Durant el curs no es podrà modificar dades ni canviar de SSTT fins que s'hagi resolt la convocatòria
amb la publicació de la llista baremada a l'abril del 2020. Les persones que treballen sense baremar
no podran participar a les adjudicacions d'estiu 2019.
En aquest enllaç teniu un aplicatiu que informa de a quins SSTT s’obre quines especialitats. Cada
SSTT modifica els dies 1 i 15 de cada mes la relació d'especialitats per les quals s’accepten sol·licituds
per entrar a la Borsa.
Representa la regularització de les adjudicacions de nomenaments a persones de “fora de la
borsa” i/o sense la titulació necessària. En realitat amb el nou sistema, el Departament
desregularitza la borsa, selecciona el personal sense criteris objectius, fa menys transparent el
sistema i introdueix el concepte de participació condicionada (sense titulació necessària).
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4. Oposicions TEI
Temari. El Departament d’Educació no trigarà a fer pública la informació sobre el temari mitjançant
la seva pàgina web i els enllaços corresponents. En aquest e
 nllaç hi podreu trobar el temari complet.
USTEC-STEs farà assessoraments específics d'oposicions, un cop publiquin la convocatòria. FULL
INFORMATIU USTEC.

5. Retorn paga 2013
El personal laboral no cobraran. L'excusa de l'Administració per no fer efectiu el pagament del 10% al
personal laboral és que ja ha cobrat el 16,67% de la paga del 2013. F
 ull INFORMATIU USTEC.
Les persones que estaven a la concertada ho han de demanar al seu centre i els explicaran com
tramitar-ho.

6. Eleccions sindicals personal laboral
Les votacions són dimarts 9 d’abril a SSTT entre les 10 i les 19h.

7. Altres
a. Els mossos als centres educatius
Divendres 22 de març, diversos grups de Mossos d’Esquadra van entrar en centres escolars que
normalment són col·legis electorals i altres que no ho són per tal de comprovar si hi havia simbologia
de caràcter polític. Segons la Conselleria d’Interior seguien els acords de la Junta Electoral Central del
dia anterior en què es demanava al conseller d’Interior, Miquel Buch, que donés instruccions als
Mossos per retirar «dels edificis públics de l’administració de la Generalitat i de totes les entitats
vinculades o dependents d’aquesta administració autonòmica» elements com «banderes estelades,
llaços grocs o blancs amb ratlles vermelles» i també «fotografies de candidats o polítics, així com
pancartes, cartells o qualsevol altre símbol partidista o que contingui imatges o expressions
coincidents o similars». I els Mossos van actuar fent desaparèixer tot això, a més de llaços liles i
senyeres en forma de llaç.
Rebutgem la intromissió d’aquest cos policial en les escoles i institut del nostre país, en la pràctica
docent de mestres, professors i professores.
Des de la CGT, davant d’aquest atac a la llibertat d’expressió, oferim els nostres espais en les
cartelleres sindicals, obligatòries segons la Llei de llibertat sindical, per penjar-hi tot allò que sigui
objecte de persecució i no negui les llibertat bàsiques individuals i col·lectives.
Aprofitem per denunciar que ja fa molts anys que policies armats entren als nostres col·legis amb
l’excusa de fer tallers diversos i continuem demanant que deixin d’entrar-hi armats, amb pistola i
altres armes penjades del seu cos mentre fem «classe».

b. Demandes a Educació en relació a la Vaga General Feminista
Com sabeu aquest divendres 8 de març ha tingut lloc una gran Vaga General impulsada pel
moviment feminista. Des del moviment feminista de Catalunya ha sorgit també la iniciativa de
demanar que els descomptes que s’apliquin als i a les vaguistes del 8M vagin destinats a una sèrie
d’entitats i organitzacions que treballen en matèria de violència contra les dones i els infants. M
 odels.

c. Trasllats
Publicades les adjudicacions provisionals. El maig és publicaran les adjudicacions definitives.
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d. Trobada vers les escoles feministes
Organitzacions: Assemblea Groga de Gràcia, Coordinadora de Comissions de Gènere, Coeducació i
Feminismes de les Escoles Públiques de Gràcia, CGT, Edualter, Hora Lliure, Sant Andreu Coeduca,
SICOM per la emergència climàtica en perspectiva de gènere, Mercè Otero.
La propera reunió serà el dilluns 08/04/2019 a les 19 h a l'Espai Fontana (Gran de Gràcia 190).

e. Permís paternitat (canvi de nom i de condicions)
A partir de l’1 d’abril de 2019, entra en vigor la nova regulació del permís de naixement per a la mare
–anterior permís per part-; del permís per adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, tant
temporal com permanent; i del permís del progenitor diferent de la mare biològica -anterior permís
de paternitat-. S'anirà ampliant de forma progressiva al llarg dels pròxims 3 anys. El Departament
encara no ha actualitzat la sol·licitud.

f. Resultats eleccions sindicals al Vallès Occidental
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