Zona Baix Vallès gener 20

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

15.01.20 Ateneu de Cerdanyola (12.15h)
Propera Assemblea: dimecres 19 de febrer a les 12.15h a l’Ateneu de Cerdanyola

1. Oposicions
RESOLUCIÓ EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i
accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.
Presentació de sol·licituds del 16 de gener al 4 de febrer de 2020.
Sol·licitar la inscripció - P
 laces per especialitat
Calendari previst
●
●
●
●
●
●
●

Llista provisional d’admesos i exclosos: començaments de març de 2020. 10 dies hàbils per
a reclamar.
Llista definitiva d’admesos i exclosos: començaments de juny de 2020.
Prova de llengües: 12 de juny de 2020.
Acte de presentació: 13 de juny de 2020 a les 10h.
Finalització del concurs oposició: 30 de novembre.
Presa de possessió com a funcionaris en pràctiques: 1 de setembre de 2021
Nomenament com a funcionaris de carrera de les persones que superin la fase de
pràctiques: 1 de setembre de 2022.

Novetats i aclariments
●
●
●
●

●

●
●

●

Les proves s’iniciaran pel cognom que comenci per la lletra E (Resolució PDA/3532/2019, de
17 de desembre).
El procediment selectiu comença el 12 de juny de 2020 (proves de coneixements de català i
de castellà) i acaba abans del 30 de novembre de 2020.
L’endemà de la realització de les proves de llengües, al matí, es fa l’acte de presentació
davant els tribunals.
Els aspirants que es presenten al procediment d’ingrés lliure i de reserva per a aspirants
amb discapacitat han de lliurar un exemplar de la programació didàctica al tribunal en
l’acte de presentació. L’aspirant que no presenti aquesta programació s’entén que
renuncia a continuar en el procés selectiu.
Com a mínim tres setmanes abans de l’inici de les proves, les comissions de selecció faran
públics els criteris de correcció de les proves de la fase d’oposició, en els taulers d’anuncis
on se celebra el procés selectiu i a la web del departament.
La programació haurà de tenir un mínim de 6 unitats didàctiques i s’haurà de programar
tot 1 curs. Totes les unitats que apareguin en la programació entraran en el sorteig.
El temps per defensar oralment la programació i unitat didàctica serà de 25 minuts. Dintre
d’aquest temps com a màxim 10 serà per la defensa de la programació i el temps restant
per la defensa de la UD. Després d’aquests 25 minuts, el tribunal tindrà 10 minuts per
preguntes sobre la seva intervenció i sobre la contextualització en situacions concretes
d’aula.
La prova pràctica serà d’un màxim de 3 hores. Posteriorment, els aspirants seran convocats
pel tribunal, per a la lectura de la prova pràctica en relació amb la situació d’aprenentatge a
l’aula. L’aspirant disposa, a aquests efectes, d’un temps màxim de vint minuts, en els quals,
finalitzada la lectura, el tribunal pot plantejar dubtes i demanar aclariments a l’aspirant en
un temps màxim de deu minuts.

●
●

El Departament es compromet a penjar exemples dels supòsits pràctics de cada
especialitat abans del 30 de gener.
Els criteris de correcció es publicaran amb 3 setmanes abans de l’inici de les proves.

Des d’aquesta assemblea de zona tornem a denunciar que l’actual sistema d’accés a la funció
pública és injust, arbitrari, selectiu i memorístic. Els pròxims anys es preveu un accés massiu a la
funció pública, que pot donar-se per la via d’aquestes oposicions totalment injustes o per la de
l’estabilització del personal interí amb criteris equitatius i transparents.

2. Personal laboral / TEEI
Recollida de signatures d
 el màxim de gent possible de suport a les TEEI.
Estan recollint signatures de famílies, docents i de tota la gent que ens vulgui recolzar. Enviarem
el full en format pdf per whatsapp, telegram i googlegroups perquè el màxim de TEEI pugui
recollir-les. Proposta de data límit: divendres 14 de febrer.
PIC. (Plataforma d’Interines/es de Catalunya). La PIC està formada per diversos col·lectius
d’interines i té com objectiu acabar amb la temporalitat i precarietat a l’Administració Pública, en
formen part: interines del SOC, treballadores socials, educadores socials, Diputació de Barcelona,
Ajuntament de Barcelona i Terrassa, tècniques de Departaments de la Generalitat, Consorci de
Normalització Lingüística, TEEI, etc.
El proper dijous 16 hi han varies convocatòries de la PIC (Plataforma d'interins/es de Catalunya). A
les 17.30h “Assemblea plenària” serà dijous 16 de gener a les 17’30h a la Sala multimèdia de l’edifici
B3 (soterrani 2) del Campus Nord de la UPC, C/ Jordi Girona 1,3 (metro Palau Reial o Zona
Universitària) i a les 12 roda de premsa al Col·legi d’advocats.
25 de gener hi haurà una assemblea de la Plataforma d'interines TEEI a la seu de la CGT del
c/Burgos.
El problema de les interines TEEI a TV3: https://youtu.be/s3xjctIGm-8
Convoquem nova assemblea pel dimarts 28 de gener a Barberà del Vallès. Estem buscant
espai.

3. Desencallem
les
retallades.
l’organització i la mobilització

Crida

intersindical

a

Crida intersindical a l’organització i la mobilització del professorat: D
 esencallem les
retallades. PROU RETALLADES, ESTABILITZACIÓ DEL PERSONAL INTERÍ I RETIRADA DEL
DECRET DE PLANTILLES.
Durant els propers mesos, els sindicats sotasignats ens adreçarem a tots els centres educatius
públics de Catalunya amb l’objectiu de compartir una estratègia de lluita col·lectiva fins a finals
del curs 19/20.
Aquesta vegada l’estratègia que presentarem als centres educatius no serà un dia de vaga per fer
pressió. La proposta ha de ser compartida i assumida per les assemblees de treballadors i
treballadores dels centres de tot Catalunya o no serà. Volem discutir, parlar, compartir i si es veu
bé col·lectivament, establir una plataforma reivindicativa que aconseguim guanyar mitjançant un
calendari de mobilitzacions que culmini, si és necessari, amb una vaga indefinida.
Us demanem que participeu activament en les assemblees que convocarem als vostres
centres, que ens convideu a les assemblees que pugueu convocar des dels centres i que us
impliqueu en una lluita que tots i totes sabem que si no la guanyem, veurem com les nostres
condicions laborals i la qualitat de l’educació continuaran empitjorant.

Per aconseguir l’èxit en les nostres reivindicacions és imprescindible que els sindicats i el
professorat anem units en una mateixa estratègia de lluita.

4. #Aixequemlacatifa
La Junta de Personal del Baix Llobregat continua denunciant l’encobriment per part del Departament de
casos d’assetjament laboral. També denuncien la impunitat davant les pràctiques d’alguns càrrecs directius
i la perversió del sistema que deixa indefenses les víctimes als centres educatius.
Animem a la Junta de Personal del Vallès Occidental a que es sumi a la campanya i denunciï públicament
que aquestes situacions han vingut facilitades per la LEC i els seus decrets, en particular els de plantilles i
direccions. La por a parlar i a expressar discrepàncies, sobretot pel que fa a qüestions laborals i
organitzatives, va arribar als centres de la mà de la mateixa LEC. Els seus decrets van aprofundir en la
privatització de la forma de gestió i organització dels centres públics.
La creixent jerarquització i selecció a dit del personal docent fa que la permanència o no als seus llocs de
treball depengui de la voluntat de la direcció, que alhora depèn de la voluntat del Departament, és en si
mateix un condicionant cap a la nostra tasca docent. Depenent d’en mans de qui està la direcció o el
Departament aquests condicionants es fan més o menys evidents i es tradueixen en unes o altres pressions
o imposicions.

Conseqüències del decret de plantilles/direccions
Per saber més: USTEC - CGT Ensenyament - Intersindical-CSC Ensenyament.

5. 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.
Sembla que s’allarga el moment de la tramitació. 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. Continuen les xerrades i accions diverses lligant la
lluita a la defensa dels serveis públics.

6. 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.
Nova Eina USTEC sobre la FP - A
 rticle de la Sectorial d’Ensenyament de la Intersindical-CSC sobre
la FP - E
 squerda FP CGT Ensenyament - Valoració conjunta de tots els sindicats.

7. Altres
a. Calendari assemblees de zona segon i tercer trimestre
Dimecres 19 febrer, dimecres 18 març, dimecres 22 abril, dimecres 13 maig i dimecres 10 juny.

Reafirmem la nostra independència per decidir quan ens trobem o no. Reclamem als sindicats

que respectin les decisions de l’assemblea.

a. Borsa de treball docent
Consulta i modificació de dades. Del 24 al 31 de gener

b. 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.

c. Formació de persones adultes
Davant la constatació que el model d’educació / formació d’adults s’esgota, la tendència a la seva
marginalització per part de la Conselleria d’Ensenyament/Educació i la necessitat de debatre i
proposar un nou model de Educació / Formació Permanent a Catalunya, la Mesa de l’Educació de
Persones Adultes de Catalunya ha anat organitzant un seguit de jornades de debat de les quals
ha sortit un document “Un model per a l’Educació Permanent” que s’està debatent i discutint en
diverses assemblees obertes a representants de sindicats (USTEC, CCOO Ensenyament, CGT
Ensenyament i Intersindical-CSC Ensenyament) i del professorat de Formació de Persones
Adultes (CFA, centres penitenciaris, etc), la darrera de les quals va tenir lloc el passat divendres
17.01.20, a banda de promoure una recollida de signatures en suport del Manifest “Salvem
l’Educació de Persones Adultes de Catalunya” (Full PDF adjunt).
El proper dimarts 21.01.20 tenen una reunió prevista al Parlament de Catalunya on traslladaran als
partits polítics les seves demandes, la part del Document ja consensuada, i deixen per al mes de
març en plena discussió dels Pressupostos de la Generalitat per al 2020, consensuats entre Junts
x Cat, ERC i Catalunya en Comú Podem, el lliurament del document “Un model per a l’Educació
Permanent” sencer i totes les signatures que s’hagin recollit. F
 ull de signatures.

d. 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&p
ortalId=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 19 de febrer
a les 12.15h a l’Ateneu de Cerdanyola

