Zona Baix Vallès desembre

Escoles i instituts del Baix Vallès (Badia del Vallès, Barberà, Cerdanyola, Montcada i
Ripollet), USTEC, I-CSC, CGT Ensenyament.

04.12.19 Ateneu de Cerdanyola (12.15h)
Propera Assemblea: dimecres 15 de gener a les 12.15h a l’Ateneu de Cerdanyola

1. Personal laboral
Dilluns 2 vam fer xerrada-assemblea a Barberà. Aquí pots mirar el resum. Vam quedar en intentar
organitzar-nos des del Baix Vallès i participar de la Plataforma Interines TEEI (que es reuneix dimecres 4).
Cridem al personal laboral interí (TEEI, TIS, EEE, AEE, …) i interines docents a organitzar-se i participar de les
mobilitzacions i a tothom a difondre i donar suport. No descartem impulsar algun tipus de plataforma de
personal laboral interí des d’aquesta zona educativa. Concentració 11 de desembre a les 18h a Plaça Sant
Jaume.

2. Llei Aragonès
Aquest projecte de llei es proposa externalitzar serveis educatius en temps lectiu que ara es gestionen de
forma directa com són els serveis d’educació especial, d’ensenyament preescolar (P3, P4 i P5) o de tutoria o
les escoles de persones adultes. A més, també s’inclouen “serveis escolars diversos”, una categoria on caben
totes les activitats desenvolupades en l’horari lectiu de les escoles públiques.
La proposta normativa també contempla sotmetre al règim de contractació pública el temps de migdia
(menjador escolar), les activitats extraescolars i els serveis d’acollida matinal i de tarda.
Cal una resposta col·lectiva contra aquesta llei, però especialment contra la voluntat privatitzadora que hi
ha al darrere que ha de ser combatuda permanentment.
La Plataforma Aturem la Llei Aragonès continua fent xerrades per tot el territori contra la possible
aprovació de la Llei de Contractes de Serveis a les Persones, coneguda com a Llei Aragonès. El proper dijous
12 de desembre xerrada informativa a les 18h a la Biblioteca de Badia del Vallès.

3. Recollida signatures: Salvem l'Educació Pública de les
Persones Adultes
Recolzem la petició de la Mesa de l’Educació de les Persones Adultes, a la Comissió d’Educació del
Parlament, que es constitueixi un grup de treball que avalui la situació i les perspectives de futur de
l’Educació de les Persones Adultes.
Instem al Departament d’Educació a establir, amb urgència, els mecanismes necessaris per revertir la
situació d’abandó actual. L’Educació d’adults necessita, i mereix, tenir al Departament d’Educació
interlocutors/es amb capacitat política i voluntat per emprendre, amb urgència, el disseny i l’impuls de
l’educació permanent actual i del futur.
Full de recollida de signatures.

4. Calendari assemblees de zona segon i tercer trimestre
La primera assemblea de zona educativa del Baix Vallès del 2020 serà el dimecres 15 de gener a les 12.15h a
l’Ateneu de Cerdanyola.
Proposem el següent calendari pel segon i tercer trimestre d’aquest curs: dimecres 15 de gener,
dimecres 19 febrer, dimecres 18 març, dimecres 22 abril, dimecres 13 maig i dimecres 10 juny.

5. Reforma FP
Continua el procés “participatiu” de modificar l’organització d’alternança dual i l’organització curricular dels
Cicles Formatius, a esquenes de la majoria del professorat i dels sindicats educatius.
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.
El Departament no ha tingut en cap moment la intenció de retirar definitivament la resolució, sinó que el
seu objectiu principal ha estat legitimar la reforma plantejada convidant els sindicats de la Mesa Sectorial a
participar en la redacció de la resolució i en el seu desplegament.
Consideren que no és oportú plantejar possibles canvis curriculars i organitzatius que afecten tota l’FP per
resoldre unes necessitats singulars i específiques d’una modalitat d’FP minoritària com la dual.
Denuncien que el Departament pretén convertir els ensenyaments professionalitzadors en una formació
ocupacional, alhora que afavoreix l’externalització o la privatització definitiva.
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.
Podeu consultar el comunicat d’USTEC a la seva web: COMUNICAT SOBRE LA MESA TÈCNICA DE
FORMACIÓ PROFESSIONAL DE 18 DE NOVEMBRE.

6. El Departament d’Educació encobreix casos d’assetjament
laboral. #AixequemlaCatifa Prou impunitat direccions
La Junta de Personal del Baix Llobregat ha manifestat la seva indignació per la impunitat davant les
pràctiques d’alguns càrrecs directius i denuncia la perversió del sistema que deixa indefenses les víctimes
als centres educatius.
Des de l’assemblea de zona pensem que és una bona oportunitat per treballar aquesta qüestió que tant
ens preocupa també al nostre territori.
Per saber més: U
 STEC - C
 GT Ensenyament

7. La jornada intensiva a secundària en perill
A mitjans de novembre es va fer públic un altre intent de modificació de l’estructura educativa, amb la
suposada intenció de millorar, innovar, modificar el temps escolar per a què alumnes i famílies gaudeixin
d’una educació i temps lliure i més digne,enriquidor i profitós. És la proposta de “L’Educació a l’Hora” de la
Fundació Bofill, amb l’aliança de la FMRP (Federació de Moviments de Renovació Pedagògica), que vol
unificar, mitjançant la modificació de l’horari escolar, lectiu (educació formal) i temps no lectiu (educació
no formal), amb l’objectiu de ressituar el debat sobre els temps educatius.
Acceptem el debat i cridem a parlar sobre la qüestió. Pensem que cada centre, claustre, alumnat i famílies
són els que han de decidir quin és l’horari que millor s’adapta a les seves necessitats i especificitats. La
decisió sobre si fer jornada intensiva o partida no l’ha de prendre en cap cas ni el Departament ni els equips
directius, sinó que ha de comptar amb el consens de tota la comunitat educativa.
Full informatiu USTEC.

8. Altres
a. Oferta pública d’ocupació i oposicions
El departament ha penjat a la seva web en la qual s’aprovaven les següents places:
- 5.648 que corresponien a la taxa d’estabilització i consolidació
- 2.020 que corresponien a la taxa de reposició de l’any 2018
Es preveu que es convoquin un total de 17,678 places fins els 2022.
Oferta pública 2017

10010 places

Oferta pública 2019

5648 places

Taxa reposició 2018

2020 places

total

17678 places

PREVISIÓ DE PLACES A OFERTAR EN LES Conv. Conv. Conv. Conv. Conv.
CONVOCATÒRIES DEL 2018 AL 2022
2018 2019 2020 2021 2022
Cos 590 (sense FP) Professors SEC

Total

0

2946

0

2264

2321

7531

Cos 590 (només FP) Professors SEC FP

759

0

427

0

0

1186

Cos 591 Professors tècnics d'FP

642

0

361

0

0

1003

Cos 592 Professors d'EOI

0

60

0

60

0

120

Cos 595 Professors d'escoles d'APiD

0

40

0

40

0

80

Cos 596 Mestres taller d'APiD

0

8

0

9

0

17

Cos 597 Mestres

3604

0

2117

0

0

5721

Total places

5005

3054

2905

2373

2321

15658

Quadre de previsió de places anterior, aquest es veurà afectat en la nova redistribució.

Demanem que conjuntament a l’oferta pública suficient cal un sistema de concurs que garanteixi que el
personal interí que està ocupant una vacant el pugui superar.
Termini seleccionats/des oposicions
L'administració ha tornat a endarrerir la data prevista de publicació al DOGC de les llistes d'aspirants
seleccionats que obre el termini de 20 dies per presentar la documentació, i serà a PRINCIPIS DE
DESEMBRE.

b. Calendari nomenaments
L'últim dia de nomenament del mes de desembre serà el proper 11 de desembre de 2019.
El primer dia de nomenament telemàtic serà el dimarts 7 de gener de 2020.
Els següents nomenaments telemàtics dels mes de gener seran els dies 10, 14, 17, 21, 24, 28 i 31.

c. Dèficit acumulat d'inversió i pressupost a Catalunya en
ensenyament
Recordem que fa un parell de cursos després de molts anys de retallades, les vam començar a revertir per
la via de la mobilització, i que tot i que el context ha canviat, no ens oblidem de les reivindicacions
pendents. Com sempre de nosaltres tornarà a dependre continuar pel camí de la recuperació de drets i de

qualitat educativa. Per exemple:
- Dèficit acumulat d’inversió i pressupost a Catalunya en educació.
- Reducció de l’hora lectiva pendent.
- Substitucions des del primer dia de baixes, permisos i reduccions de jornada de tot el personal.
- Prou penalitzacions a l’embaràs, maternitat i cura de fills i filles: ni descomptes, ni baixes en la cotització.

d. Som Antídot Contra la Repressió, són les nostres estudiants
[Campanya i manifest]
Aquesta iniciativa pretén visualitzar el posicionament dels agents educatius en contra de la Repressió que
estan patint les nostres estudiants per exercir el dret a la protesta. Què pots fer per afegir-t’hi ?
1 . Signar el manifest que trobaràs en aquest enllaç h
 ttps://www.professoratcontralarepressio.cat/manifest
2 . Comprar una samarreta solidària amb el disseny fet per Joan Turu. Els beneficis aniran destinats
íntegrament a les causes judicials de les estudiants represaliades.
Les comandes es poden fer a través del formulari h
 ttps://www.professoratcontralarepressio.cat/samarretes
-recomanem compres col•lectives-claustres, entitats-. També les podeu fer a través d’aquesta assemblea de
zona. P
 odem fer una comanda des de l’assemblea de zona.

e. MUFACE - CANVI D'ENTITAT AL GENER
Durant els mesos de gener i juny, els mutualistes i els beneficiaris amb Document assimilat al d'Afiliació,
que estiguin adscrits als Serveis Públics de Salut o a les Entitats d'Assegurança d'Assistència Sanitària,
poden sol·licitar el canvi d'Entitat, per una sola vegada en cada període ordinari de canvi. En aquest enllaç
trobareu més informació.
Solament s'admetrà una sol·licitud de canvi en cada període ordinari. Els titulars que no sol·licitin canvi
continuaran adscrits a la mateixa Entitat que ho estiguin a 31 de desembre o, si escau, a 31 de maig de cada
any.

f. Tràmits ST amb cita prèvia
A partir del gener del 2020 per poder realitzar consultes relacionades amb els temes detallats a
continuació, el personal docent ha de sol·licitar cita prèvia al servei territorial al qual resti adscrit:
- Tràmits de jubilacions
- Consultes i tràmits relacionats amb la borsa de treball del personal interí docent
- Sol·licituds de permisos i llicències
- Informació tramitació compatibilitats
La sol·licitud de cita prèvia es realitza a la pàgina de tràmits de la Generalitat de Catalunya, l’enllaç és:
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/citpre/citpre.do?reqCode=simpleSearch&set-locale=ca_ES&portalId=1,
cal seleccionar la temàtica “Educació i Formació” i “Tràmits de personal docent”, i escollir els serveis
territorials que correspongui.
Per tant, no es podran atendre les consultes relacionades amb els temes abans exposats al taulell d’aquests
serveis territorials sense tenir demanada una cita prèvia.

Propera Assemblea: dimecres 15 de gener
a les 12.15h a l’Ateneu de Cerdanyola

