Resum de la reunió de zona de Cornellà 23 setembre 2014
Assistència: Torre de la Miranda, Ignasi Iglesias, Els Pins, CCOO i CGT.
USTEC s’ha excusat.
1.- Informacions d'inici de curs
 Retallades. Aquest curs s'inicia amb 12.000 alumnes més i -diu la Conselleria- amb una
ampliació de plantilles de 815 professors/es. Entre els 1700 jubilacions i l’increment, el
nombre d’interins/es passaria de 8791 a 11438. Estem esbrinant si aquesta ampliació
correspon a les unitats noves per l'escolarització d'aquests 12.000 alumnes més o si es tracta
d'alguna millora (la Consellera explica que 30 son recursos addicionals a escoles després de
les auditories). També si aquestes places son a jornada sencera o no.
Es fa una roda entre els assistents:
* Els Pins han aconseguit la TEI. I 5 hores vetlladora setmanals.
* Torre de la Miranda han creat una UUSE. Auditoria pedagògica.
* Ignasi Iglesias, els han donat 5 hores de vetlladora setmanals. Auditoria pedagògica.
Es constata un deteriorament important de les condicions de treball i un augment de les dificultats
educativa en els infants. Probablement com a conseqüència de com la crisi colpeja les famílies.
S’informa que al Gaudí no han aconseguit la TEI per la qual es va lluitar tant, només tenen
enguany una línia. Però és evident que aquest moviment ha ajudat que Els Pins la tinguin.

Es demana que tots els centres informin de la seva situació: variació nombre
alumnes, nous grups, plantilla (professorat, TEI's, vetlladores...).
 Desplegament de la LEC. Ja s'ha aplicat un tram del decret de plantilles en aquest inici de
curs, a provisionals i interins/es. En el Baix prop de 1500 dels poc més de 7000 docents ja
han passat per la decisió de les direccions. Aquesta tardor tenen previst aplicar-lo a
substituts/es, probablement el Baix Llobregat serà el servei en que es farà el pla pilot. El
decret l'apliquen per fases i deixarien pel final (proper curs?) l'afectació per definitius.
A la Mesa sectorial del 10 de setembre el departament va anunciar la modificació del decret de
direccions per què, entre altres coses, volen aplicar a Catalunya el criteri de la LOMCE que permet
que l'administració tingui més del 50% de la comissió d'elecció de direccions (la LEC fixava
terços). Pel que li interessa Rigau s'afanya a aplicar la LOMCE. Això relega encara més el control
democràtic dels centres.
Aquest curs (veurem si les circumstàncies polítiques els hi permeten) volen aprovar el decret
d'Avaluació del Sistema Educatiu: avaluació de centres i professorat.
 LOMCE i Estatut Funció Pública Docent. S'ha iniciat l'aplicació de la LOMCE. Wert va
dir que un cop aprovada la Llei modificaria les nostres condicions laborals, possiblement
afecti a nou sistema d'accés (opos), al concurs de trasllat, a drets i deures i possiblement
incorporin els incentius en els nostres salaris per objectius (productivitat).
Molt important el seguiment d'aquestes discussions que permetin una respondre-les.

Es proposa fer xerrades informatives per centre.
2.- Assemblea docent. Convocada l’assemblea de treballadors/es de l’ensenyament públic pel 2
d'octubre de 2014 a l'IES M. Broggi de Barcelona a les 18h. (C/ Sant Quintí 50 (al costat de
l'hospital Sant Pau), <M> L5 Sant Pau o Camp de l'Arpa <M> L4 Guinardó.
Adjuntem convocatòria. Molt important l’assistència.
Es tractarà la valoració d'aquest inici de curs i propostes de mobilització.
A la reunió de zona es reflexiona sobre les dificultats d'organitzar i mobilitzar, tanmateix les

dificultats de poder parlar en els centres dels problemes que ens afecten. S'ha de trencar aquesta
dinàmica: trobar espais pel debats als centres i recuperar les reunions de zona.
3.- Altres.
 S'informa de la convocatòria a Cornellà d'una jornada contra la LOMCE, el dissabte 27, a
les 9'30 del matí i fins a les 13h, al Patronat Cultural i Recreatiu c/ Mossén Cinto Verdaguer
52. Ho convoca la FAPAC.
 Bossa 30 hores. S'informa de la nova regulació per a les faltes d'assistència del primer dia i
la seva justificació. Es disposarà d'un total de 30 primeres hores que no tindran el descompte
del 50% en el salari (control per ATRI). Veure a Instrucció d'inici de curs (gestió de personal
docent).
 S'informa de l'inici de curs amb una vaga a les Illes amb èxit. Es pot seguir la informació al
web de l'assemblea docent de les Balears.
PROPERA REUNIÓ DE ZONA DIMARTS 7 D'OCTUBRE A LES 12’30H A L’IGNASI
IGLESIAS

