Zona Baix Vallès Març
Escoles i instituts del Baix Vallès (Badia del Vallès, Barberà, Cerdanyola, Montcada i Ripollet) i
delegades dels sindicats USTEC i CGT.
06.02.19 - Sala 20. Ateneu de Cerdanyola (12.15h)

1. Valoració vaga general 21F
Amb tota la complexitat i l’ajornament, etc. es va mantenir la idea de vaga general, la pancarta i manifest de la
manifestació amb contingut social. Va parar un 30% de l’ensenyament públic. Bona resposta. Valorem
positivament.
Recordem les denúncies a docents del Palau i que l’assenyalament al professorat de l’escola pública catalana
encara continuen i que té una clara voluntat de condicionar la pràctica docent. I de limitar o silenciar els debats a
les aules, sobretot pel que fa a qüestions relacionades amb el desenvolupament de l’esperit crític.
Reflexionem sobre com es comunica les vagues a les famílies. Es demana que els sindicats elaborin models i els
facin arribar als centres per facilitar la qüestió. Ens plantegem el dubte de si moltes vegades aquestes
comunicacions vulneren el dret a vaga o el dret a l’educació.

2. Vaga feminista 8M
Vaga general feminista (laboral, de consum, estudiantil i de cures) de 24h el 8 de març convocada per diferents
sindicats. Aquesta assemblea es suma a la vaga i anima a participar a les diferents mobilitzacions territorials al
matí i a la manifestació central a Barcelona, a la tarda (18.30h, Plaça Espanya - capçalera no mixta - bloc mixt).
Acte final a Plaça Catalunya, a les 20h.
EINA USTEC. Feminisme a l’aula
ESQUERDA CGT. Ens sobren els motius per fer vaga general feminista el 8M

Aclariments sobre les possibles deduccions per l’exercici del dret de vaga el 8M
- La convocatòria legalitzada del proper 8 de març s’inicia a les 00:00 h d’aquest mateix dia i finalitza la jornada a
les 24:00h. Per tant, el descompte per la jornada de vaga que es pugui aplicar no es pot estendre més enllà
d’aquest horari.

3. Vaga juvenil climàtica 15M
L’agost passat, una noia sueca adolescent, Greta Thunberg, abandona les classes cada divendres el matí per
plantar-se davant el Parlament d’Estocolm “en vaga pel clima”. És un gest insòlit, vertaderament fundacional del
moviment “Fridays for Future”.
És un gest insòlit, vertaderament fundacional del que avui s’està convertint potser en el primer moviment juvenil
(bàsicament, de menors de 18 anys) de masses de la història: el “Fridays for Future”. El proppassat 1 de març van
ser desenes de milers de joves al carrer a 270 ciutats del món i esperen atènyer els 500.000 manifestants en 50
estats del Planeta. El dia 15 de març, en què convoquen una vaga mundial juvenil climàtica “per canviar el destí
de la Humanitat”.
Vaga general estudiantil i mobilitzacions a diferents ciutats. Barcelona: 12h Plaça Sant Jaume.

Resum Zona Baix Vallès Març

4. Oposicions i trasllats
Publicat la llista provisional de persones admeses i excloses. Termini per presentar reclamacions: de l’1 al 14 de
març de 2019. RESOLUCIÓ.Consulta de la llista amb DNI/NIE/passaport i identificador. Accés a la consulta.
S’ha publicat les vacants pel concurs de trasllats.
Relació de vacants provisionals trasllats 18-19 mestres i secundària. Vacants provisionals mestres. V
acants
provisionals secundària.
Les llistes provisionals d’adjudicacions es publicaran durant el mes de març. Les adjudicacions definitives, estan
previstes pel maig.

TEI-TIS
Cap novetat.
➔ Xerrada Informativa per al Personal Laboral del Departament, 18 de març a l’Institut Agustí Serra de
Sabadell. Organitza: USTEC.
Cartell Xerrada.

5. Eleccions sindicals
Dimarts 12 de març és el dia de la votació per triar els i les representants a les Juntes de Personal de
l’Ensenyament públic a Catalunya. Dilluns 11 jornada de reflexió.

6. Altres
a. Preinscripció / portes obertes
Ja estan anunciades les portes obertes dels centres públics. Coincidint amb el període de preinscripció escolar,
que començarà el proper 29 de març i s’allargarà fins el 9 d’abril, la FaPaC llança la campanya La millor escola,
l’Escola Pública en defensa de la matriculació a l’escola pública catalana.
La campanya se centra en explicar i defensar els valors que caracteritzen l’activitat de l’escola pública: universal,
de qualitat, gratuïta, diversa, inclusiva, innovadora, pròxima, democràtica, participativa, feminista, aconfessional,
excel·lent.
Per tal d’afavorir que la matriculació sigui un procés tranquil i feliç, des de la FaPaC s’ha preparat un decàleg amb
vuit orientacions per facilitar aquesta tasca a les famílies. Tot posant èmfasi en què la tria d’escola no és un dret
de les famílies, sinó que el vertader dret és poder obtenir plaça en una escola pública.
Recomanem aquestes orientacions de Belén Tascón, presidenta de la FAPAC, per (NO) triar escola:
https://goo.gl/b2kXTv

b. Llei de FP
Les decisions sobre l'FP ja no depenen del Departament d'Educació. El passat 11 de febrer, el DOGC va publicar el
nomenament dels membres de la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals.
La Generalitat de Catalunya hi té 8 representants (2 dels quals corresponen al Departament d’Educació) però que
ponderen un 60% a l’hora de les votacions. En canvi, la patronal i la representació sindical hi tenen 6 membres
cadascun, que ponderen 20% i 20% respectivament.
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La conclusió que se’n desprèn és que els interessos privats i econòmics de la patronal catalana i de CCOO i UGT
marcaran, d’ara endavant, el futur de la formació professional i dels seus titulats i titulades. O dit altrament, tant
l’LFQP com els acords esmentats no tenen gens en compte els interessos de l’alumnat, els treballadors i
treballadores i el professorat. Una de les conseqüències de tot plegat és la subsidiarització del sistema públic de
formació professional, tal com s’ha esdevingut en la sanitat.
Des de fa molt temps USTEC i la CGT denunciem que la Llei de la formació i de qualificacions professionals (LFQP)
són l’instrument per desregularitzar i privatitzar la formació professional reglada. El seu desplegament no ha fet
sinó confirmar el que ja prevèiem.
Ens espera una època d’incertesa, ja que la maquinària desreguladora i privatitzadora de l’FP no descansa. CCOO i
UGT ja s’han manifestat exigint el desplaçament de l’FP al Departament de Treball o Presidència i la patronal
exigeix l’immediat desplegament de la Llei per rendibilitzar al més aviat possible les meravelles que els han venut.
Exigim la immediata derogació de la Llei de FP, i de tot el que se n’ha desplegat. A més, instem el Govern a posar
tots els recursos necessaris per potenciar la formació professional reglada en el si del Departament d’Educació i a
crear una viceconselleria d’FP (depenent del Departament d’Educació), amb la finalitat de garantir el present i
futur dels seus titulats i titulades, de la societat i del país.
FULL USTEC. “Les decisions sobre l’FP ja no depenen del Departament d’Educació”.

c. Consultes (jubilació)
Compatibilitat jubilació amb activitats ocasionals remunerades. Sí que són compatibles, sempre que aquestes
activitats siguin ocasionals. No hi ha una definició prou clara del que s'entén per ocasionals; cal entendre que es
tracta de situacions que no permetin considerar que són una dedicació professional, no per l'import de la
remuneració que tinguin (que és irrellevant), sinó pel nombre d'hores al mes que es dediquen a aquestes
activitats complementàries.
EINA USTEC Jubilacions 2019

d. Retorn 23h-18h lectives, paternitat i ràtios
A Madrid s’ha aprovat tres mesures que milloren els nostres drets i condicions laborals.
Per una banda el ple del congrés va aprovar un projecte de llei que obliga a que els mestres de Primària tinguin
23 hores lectives i els professors de Secundària 18 a tot Espanya.
També es recull que les comunitats autònomes no puguin elevar més d'un 20% les ràtios màximes d'alumnes per
aula.
I el govern a aprovat el Decret-llei d’igualtat laboral que un cop es publiqui al BOE, farà que el permís de
paternitat retribuït passarà de les 5 setmanes actuals a 8 setmanes. L'any que ve s'ampliarà a 12 setmanes, i el
2021, a 16 setmanes.

e. Matinals educació en valors Cerdanyola
El proper dissabte 23 de març, de 10.30 a 13.30h, a l’Institut Banús (Sant Casimir 16, Cerdanyola) es celebrarà la
tercera matinal d’Educant per a la Vida sobre Drets Humans i Solidaritat. En la primera part Xènia Amorós
(FAPAC), Maria Castaño i Victòria Calvet (Acollim Cerdanyola) exposaran les seves propostes i defensaran que
totes les persones Som ciutadanes del món, però que calen recursos si volem avançar en la defensa dels drets
bàsics. En la segona part de la matinal, sota el títol Compartim per créixer, es presentaran accions educatives que
ja es porten a terme a la nostra localitat.
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