RESUM REUNIÓ ZONA TERRASSA

25/11/2015

Hi assisteixen 9 centres (Francesc Aldea, França, Pau Vila, Ponent, Les
Arenes, Enxaneta, Marià Galí, IES Torre del Palau, Sant Llorenç del Munt, i
sindicats , CCOO, CGT i USTEC-STEs.
TEMES TRACTATS


Informació Sindical:
CCOO:
Xerrada: Jubilació docents MUFACE.
CCOO sol·licita la convocatòria d’una mesa sectorial.
Comunicat de premsa.
Manifestació 28 de novembre.
Article Javier Pacheco.
25 novembre contra la violència masclista.
CGT:
Mas, retorna’ns la paga del 2012!
Violència masclista.
Altres materials, ja aportats en reunions anteriors.

USTEC:
No s’aporten materials nous, donat que ja s’han presentat tots.

Altres informacions:
IES CAN ROCA:
S’ha demanat una reunió conjunta dels tres sindicats que assisteixen a
les reunions de zona amb la direcció del centre i no s’ha obtingut cap
resposta. Es tornarà a demanar una reunió amb una petició escrita i
presentada per registre.
També es comenta que el divendres hi ha reunió del comitè de Salut al
Departament d’ensenyament a Sabadell i justament un dels temes que
es tractarà en aquesta reunió és la presència de rates al pati de ‘IES
CAN ROCA.

PROTESTA DE LA COMUNITAT EDUCATIVA TERRASSA:
El dijous a dos quarts de set de la tarda al Raval de Montserrat la
Comunitat Educativa de Terrassa participarà en un acte reivindicatiu
davant de l’ajuntament de Terrassa i es demanarà que el consistori es
comprometi davant la ciutadania al no tancament de grups de P3 a
‘'escola pública i a donar suport a la construcció dels nous instituts.
PAGUES EXTRES:
Sembla que ara és el moment de reivindicar amb el màxim esforç per
part del professorat el retorn dels diners de les pagues extres.
També es comenta que el ministre ha parlat de una pujada de l'1% en el
sou per al proper curs.
Es parla de diferents accions que es podíem portar a terme per al
cobrament de les pagues extres:
No realitzar les tasques burocràtiques, complementació de
documentació......
No comprar llibres a les editorials i treballar a partir de materials
alternatius.
No realitzar sortides...
Actuar sobre els sous ( retirar tots els diners de la nòmina de
les caixes en el moment del cobrament).
Elaborar materials audiovisuals i fer la seva difusió you tube.
Davant de les diverses propostes apuntades, en general es considera
que s’ha de focalitzar molt bé l’esforç en plantejar 1 o 2 objectius:
substitucions 1r dia, ràtios, pagues extres.
També es fa la reflexió referent a que quan els temes que es tracten són
laborals, cal utilitzar mesures directes: vagues.
La classe treballadora al llarg de la història ha fet sempre la lluita
directa, s’ha lluitat per la millora de les condicions laborals.
Es fa la reflexió referent a que en aquests moments el professorat està
poc mobilitzat i quan s’han plantejat vagues la participació no ha estat
majoritària i les vagues s’han anat desprestigiant de alguna manera.
Per altre banda amb l‘actual moment polític que viu el país sembla ser
que es volen justificar totes les mesures referents a les retallades i
aquesta baixa participació en les vagues.
També cal fer veure a les famílies que moltes de les baixes i absències
no cobertes del professorat per part de l’administració, i que van en
detriment de l’educació que reben els seus fills s’acaba solucionant en la
immensa majoria de les vegades per la bona voluntat del professorat,
amb pèrdua de hores de coordinació, pèrdua de reforços, etc.

S’ha de parlar als centres, cal fer una sensibilització prèvia entre el
professorat i s’ha de reivindicar la vaga com a mesura de força per a
recobrar els nostres drets com a treballadors i treballadores.
En el cas dels detractors de les vagues potser aniria bé que plantegin
altres alternatives que ajudin a defensar les condicions laborals dels
treballadors i treballadoresEs comenta que hi ha hagut professors majors de 55 anys que no han
demanat les 2 hores, ja que en alguns centres no les cobreixen per no
arribar al "mínim de professorat en aquesta situació" i afecten als
reforços. Cal demanar-les i tot cas és l’administració qui ha de cobrir
aquestes hores ja que és un dret del professorat.
Referent a les millores pedagògiques a assolir (cobrir substitucions,
ràtios,,,) es comenta que és millor utilitzar mesures de força de tipus
pedagògic.
En general es pensa que les reunions de zona són un bon lloc per a fer
reflexions diverses, mostrar el malestar davant dels diversos
incompliments de l’administració, passar informacions, però potser seria
interessant fer un pas més i desenvolupar un treball de cara al futur per
a sensibilitzar al professorat i visualitzar totes les millores laborals i
salarials assolides a la dècada dels anys 80.

Propera reunió 9 de desembre a les 12 hores al centre cívic President
Macià.

