ASSEMBLEA DE ZONA SABADELL (14-10-15)
Assistents: Escoles Pau Casals, Concòrdia, Gaudí, Roureda, Lola Anglada i Can Llong.
Institut Sabadell. Sindicats CCOO i CGT
1. Manifest i full de signatures
Es comenta el manifest que s'ha compartit i esmenat per correus. Sembla bé. L'únic
dubte és si s'han comprovat les dades que hi figuren (a on consta “comprovar dades”).
En cas de que no es pugui comprovar la seva exactitud es comenta canviar les dades
concretes per expressions més genèriques.
S'acorda tancar el document i preparar un full de recollida de signatures
complementari.
2. Fulls informatius
- CCOO: Informacions inici curs, reducció 2 hores majors 55 anys, i salut laboral (es
demana que es faci arribar a coordinador/a de riscos).
- CGT: Informacions inici curs
3. Reducció 2 hores majors de 55 anys
Es comenta que està havent problemes en la reducció de l'horari lectius dels i les
docents majors de 55 anys. D'una banda pel criteri de cobertura:
Nombre total de mestres amb
reducció lectiva de 2 hores
lectives segons requisits
De 6 a 11
De 12 a 17
18 o més
Menys de 6, però amb 4 o 5 de la
mateixa especialitat

Nombre de dotacions de
professors
0,5
1
1,5
0,5

Secundària

Nombre total de professors
amb reducció de 2 hores
lectives segons requisits
De 5 a 8
De 9 a 13
14 o més
Menys de 5, però amb 3 o
4 de la mateixa especialitat

Increment de dotacions

0,5
1
1,5
0,5

És important tenir clar que aquestes 2 hores de reducció no es poden posar dintre de
l'horari de permanència al centre, sinó que han de passar a formar part de les 7,5 hores
que no s'han de fer necessàriament al centre. Les direccions poden demanar que es facin
algun dia al centre de manera puntual però de manera sistemàtica.
4. Darrera Junta de personal amb l'administració

Es comenten algunes qüestions tractades entre representants sindicals i del departament
a la darrera Junta de Personal:
- Es va expressar la queixa pel retard en dur a terme la JP des de que la van demanar els
sindicats.
- Es recorda que és obligat que les direccions reenviïn els resultats de les proves de
psico-socials als seus claustres.
- Es proposa que a la propera JP es pregunti si es preveuen mecanismes correctors
concrets en cas de que les avaluacions de riscos determinin que hi ha factors d'estres que
poden estar causats per procediments de les direccions. S'apunta que és important fer
públiques les males praxis que es puguin dur a terme des de les direccions.
- Propostes de no continuïtat: s'ha demanat quines són i quins motius s'al·leguen.
- A un centre que s'ha mobilitzat s'ha aturat una retallada en hores de vetlladors/es:
Es proposa que abans de la propera JP es pugui tractar a l'assemblea de zona què fer
arribar i preparar-la amb els i les representants dels centres.

