Zona Baix Vallès Maig
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.
15.05.19 Sala 20. Ateneu de Cerdanyola (12.15h). Propera assemblea 5 de juny.

1. Preinscripció i matrícula, tancament de línies
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.
Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació
d'ofici): del 30 de maig al 3 de juny.
Ens solidaritzem amb la lluita de la comunitat de l’Escola Escursell i Bartolot de Ripollet pel
tancament d’una línia de P3.

2. Vaga 16 de maig
Malauradament, el Departament d’Educació, a la mediació al Departament de Treball, no ha
presentat cap proposta per al professorat. Així, demà dijous 16 de maig fem vaga a l’educació pública
convocada de forma unitària per tots els sindicats amb representació. Donen suport la FAPAC, el
Front d’Estudiants i el SEPC.
La situació és greu: respecte l’any 10 tenim 62.939 alumnes més i només 329 docents més. El
pressupost de 2010 fou de 5.317 milions d’euros, mentre que l’any 18 va ser de 5.066 milions, això
significa que la despesa per alumne encara està 303 euros per sota del que estava l’any 2010. Aquesta
pèrdua de finançament ha comportat una pèrdua en la qualitat del servei, però també, de forma
important, en les condicions laborals i en la moral del professorat.
Manifestació a Barcelona: 12h Plaça Universitat.
Serveis mínims.
Reclamem la negociació del retorn d’aquestes retallades per poder treballar amb les condicions
necessàries per una educació pública de qualitat.
Plataforma reivindicativa unitària
1.

2.
3.

Restabliment de l’horari lectiu anterior a les retallades per a tot el personal d’aplicació al curs
2019/20 com a reivindicació irrenunciable. Recuperació de l’horari de permanència del
professorat de Secundària.
Reducció de les ràtios. Cap tancament de grups a la Pública.
Retorn d’altres condicions retallades com: la precarietat laboral als centres educatius
(conversió dels terços de jornada en mitges jornades i estabilització personal interí i substitut),
retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major de 55 anys, increment
del personal de suport educatiu per atendre la diversitat, recuperació del poder adquisitiu
perdut incloent també el retorn al reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys, Formació
Professional pública i de qualitat, retirada del Decret de Plantilles (39/2014), etc...
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3. Canvis a la FP
El Departament torna a apostar per abaratir la mà d’obra amb la FP. En el darrer mes el Departament
s’ha tret del barret una nova reforma per la Formació Professional, i com les anteriors mesures, la
suposada millora té poc de millora i molt de privatització de la FP.
Suposadament la reforma pretén posar una mica d’ordre en una formació professional que, estem
d’acord, avui en dia pateix un desordre important. La implantació de la FP Dual ja es va fer a
correcuita i amb l’esforç dels i les docents ja que vam elaborar el currículum dual per cada centre,
sense que en cap moment sortís una programació igual per a tothom que garantís que tots els
alumnes que feien FP Dual tinguessin els mateixos coneixements.
Som a finals de curs i, tot i que el Departament d’Educació ja va treure la nota de premsa on indicava
que reduiria les hores lectives de tots els cicles formatius i trauria els nous currículums fa més d’un
mes, l’únic que ha sortit al DOGC és l’increment d’hores de pràctiques per la FP Dual, de la resta, no
se’n sap res. La modificació curricular apuntada en la nota de premsa i de la qual s’està parlant amb
els centres implica una reducció de professorat i una reducció d’hores pels mòduls. Tot i la
importància d’aquest canvi, a hores d’ara encara no sabem quina programació haurem de seguir el
curs vinent, ni de quines hores disposarem per mòduls.
Tot plegat, denota una improvisació i una manca de planificació per garantir que el canvi es faci bé i
amb temps, o el que seria pitjor, unes ganes d’afavorir l’empresa proporcionant mà d’obra barata i
sense pensar en la formació dels alumnes i les condicions adients per aprendre el seu ofici.
Si fem una foto de les últimes modificacions del govern respecte a la formació professional, trobem
un lloc comú a totes:
●
●
●

Incrementen les hores d’estada a l’empresa per afavorir la mà d’obra barata.
Redueixen les hores lectives i destrueixen llocs de treball del professorat.
Disminueix la qualitat de la formació de l’alumnat en l’aprenentatge d’un ofici.

Exigim una modificació de la FP, que vetlli per la seva gratuïtat, qualitat, importància i valor per la
societat en comptes de veure-la com un centre productor de mà d’obra barata.

4. Altres
a. Novetats MUFACE
MUFACE inicia una nova etapa de comunicació electrònica a través d’un web de serveis i d’APP
mòbil. Una de les novetats més importants és que alguns tràmits només es podran fer per Seu
electrònica. En aquest sentit, MUFACE ha demanat als diferents Serveis Territorials que fem arribar
tres documents perquè les direccions dels centres en facin la màxima publicitat entre les persones
mutualistes (personal funcionari docent de carrera i en pràctiques).
El més destacable d’aquesta documentació és que, a partir del dia 1 d’abril, la tramitació dels
comunicats d’incapacitat temporal (baixes, altes i comunicats de confirmació) s’haurà de fer per via
telemàtica, però per adequar els circuits actuals, ens han atorgat un període d’adaptació fins
setembre, moment en que MUFACE ja no acceptarà cap tramesa en paper.
Aquesta novetat ens obligarà a definir alguns canvis en la gestió de les trameses de la documentació
(altes, baixes, confirmacions, ...), que tant punt tinguin tancada, ens comunicaran, perquè
inevitablement, comportarà algun petit canvi a nivell de gestió des del centre.
Serà requisit imprescindible que tots els mutualistes es donin d’alta en el sistema Cl@ve -o qualsevol
altre certificat de persona física- perquè serà imprescindible per fer determinats tràmits a la seva
web, com per exemple demanar el subsidi del 4rt mes de baixa o determinats ajuts.

resum Zona Baix Vallès Maig

Al web hi ha disponible l’APP Mòbil, mitjançant la qual es podran sol·licitar talonaris de receptes, la
targeta sanitària Europea i accedir a la targeta d’afiliació; per instal·lar-se l’APP caldrà estar registrat a
la web de MUFACE.

b. Concurs de trasllats
Publicades les adjudicacions definitives del concurs de trasllats de secundària.
Per accedir a l’aplicació us heu d’identificar amb el codi d’usuari d’Atri o amb l’usuari temporal amb
què vau presentar la sol·licitud.
Accés amb el codi d’usuari GICAR (ATRI) - Accés amb el codi d’usuari temporal
Dades del MECD
●
●
●
●
●

Consulta resultados por DNI
Listado alfabético de participantes A-E
Listado alfabético de participantes F-L
Listado alfabético de participantes M-Q
Listado alfabético de participantes R-Z

Es podrà interposar recurs contenciós administratiu contra aquesta resolució en el termini de dos
mesos des de l’endemà de la seva publicació. Així mateix, es podrà interposar, potestativament,
recurs de reposició, en el termini d’un mes.

c. Oposicions
Publicada la 
RESOLUCIÓ per la qual es nomenen els tribunals del concurs oposició per a l’ingrés i
accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

d. Calendari borsa de treball docent
●

●
●
●

●
●
●
●

Modificació de dades de la Borsa del 17 al 27 de maig (efectes a partir del 26-8-19 i es tindran
en compte per als nomenaments que es facin durant el curs 19-20). Les persones que no
hagin prestat serveis, han de manifestar la seva conformitat per continuar formant-ne part
durant el proper curs.
Inscripció a la borsa: de l’1 d’abril de 2019 al 15 de març de 2020
Modificació de les dades de la borsa: del 17 al 27 de maig de 2019
Confirmació de la continuïtat a la borsa (els interins de la borsa del curs 2019-2020 que tenen
un número d’ordre superior o igual a 45.000 o no tenen temps de servei): del 17 al 27 de maig
de 2019
Borsa definitiva: primera quinzena de juliol de 2019
Nomenaments telemàtics d’estiu: finals d’agost de 2019
Modificació de les dades de la borsa: del 13 al 16 de setembre de 2019, del 28 d’octubre al 4 de
novembre de 2019, del 27 de gener al 3 de febrer de 2020, i del 23 al 30 de març de 2020
Llista places estructural

e. Requisits per ser “reclamat” pel Centre
Cal esperar a la publicació de la Convocatòria d’adjudicacions d’estiu. En algun cas, el
requisit és d'especialitat; en el cas que la persona proposada sigui interina, per exemple, un
temps mínim de serveis de 12 mesos. Òbviament, és requisit previ per a l'adjudicació que el
lloc estigui definit a la plantilla del centre i que estigui vacant.
Les persones proposades pels equips directius han de complir els requisits establerts per
ocupar el lloc de treball i, entre altres criteris per a la decisió, s’ha de tenir en compte la seva
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experiència acreditada, la formació acadèmica i permanent i l’avaluació positiva de l’exercici
de la docència.
Per a la provisió de llocs de treball específics amb perfil professional i llocs de treball
ordinaris en centres de màxima complexitat i centres d’educació especial s’entén que es
compleixen els requisits quan la direcció del centre proposa docents que el curs 2018-2019
han exercit en el mateix centre (els interins durant un mínim de quatre mesos i han de tenir
acreditats, a més, 12 mesos de serveis totals a la borsa).
En cas contrari, per proposar un nou docent la direcció del centre ha d’aplicar el
procediment específic amb requisit d’entrevista prèvia. La descripció de les actuacions i el
calendari del procediment la trobarem a Propostes de les direccions d’adjudicacions
provisionals.
També hauran de seguir aquest procediment específic les direccions dels instituts que
hagin de formular proposta de funcionaris del cos de mestres no destinats al centre el curs
2017-2018, per ocupar llocs ordinaris de Matemàtiques, Llengua Catalana i Llengua
Castellana.
El termini de presentació de sol·licituds al 2018 va ser del 6 al 20 de juny. L'equip directiu del
centre convoca el professor o la professora perquè signi l'escrit de conformitat a la proposta.

f. Primera trobada vers les escoles feministes
El proper dissabte 25 de maig es celebra la Primera trobada ver les escoles feministes, una
proposta educativa que busca la transformació social, l’emancipació de les persones i tornar
a posar la vida al centre des de i per a l’escola pública a partir d’una perspectiva feminista. La
trobada serà el dissabte 25 de maig de 2019 de 10 a 14 h a l’escola Turó del Cargol de
Barcelona (c/ Sant Cugat del Vallès, 13. Metro: Lesseps). La primera part de la trobada
s’organitzarà en sis grups de treball corresponents a sis eixos o coordenades de reflexió.
Apunta't a l'eix de treball que més t'interessi de la trobada. Inscriu-te i consulta la info de
cada eix aquí!
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