RESUM ASSEMBLEA DE ZONA ESPLUGUES DEL 28 DE SETEMBRE DE 2015
Assisteixen: Les escoles Prat de la Riba, Isidre Martí i el sindicat CGT. (La i el company dels
sindicats CCOO i USTEC estan presents en una altra reunió zona que coincidia amb aquesta, per la
qual cosa hem repartit la nostra presència en una i l'altra). També justifiquen absència per
incompatibilitat horària des de l'Institut Joanot Martorell.
1. Informacions inici de curs:
En contra de la imatge de recuperació de recursos que es vol vendre des del Departament, els
sindicats parlen de cronificació de les retallades i de la precarietat. Algunes dades en aquest sentit
són que en relació a l'any 2010 tenim:
- Més de 76.000 alumnes més.
- Més de 2.000 docents menys.
- Un 20% menys de dotació econòmica pels funcionament dels centres.
- Un 20% menys de poder adquisitiu.
- Dues hores setmanals lectives més. Si tornéssim a l'anterior horari lectiu podríem recuperar uns
2000 llocs de treball.
A dues escoles més, sentències judicials obliguen a donar un 25% de classes en castellà.
Tot això en un context d'amenaça de tancaments de línies de P3 per no voler baixar les ràtios i
mentre els pressupostos cap a la concertada han pujat més d'un 17% aquest any.
Tampoc no hem ni volem oblidar que a finals del curs passat va morir el company Abel Martínez
desenvolupant la seva feina en aquestes condicions de precarietat i al voler ajudar una companya de
la classe del costat.
S'està aplicant la LOMCE i ja està en marxa la religió o alternativa (també amb continguts sobre
religió) avaluables i continua el desenvolupament de la LEC (precursora de la LOMCE en moltes
qüestions).
Des del govern de l'estat s'ha informat de que es retornarà a l'octubre un 25% de la paga que ens van
treure al 2012 però no ha donat garanties. La decisió està en mans de les comunitats autònomes i a
Catalunya no s'ha dit res des del Govern, cosa que fa pensar que de moment no la pagaran.
Altres dades d'aquest nou curs són:
– 5192 substituts que han arribat el primer dia lectiu i no a 01 Setembre per tal de planificar de
la millor manera el curs.
– El 77,5% de les 21.563 adjudicacions d'estiu ( provisionals i interins) han estat amb
intervencions directes de les direccions del centre.
– A dia d´avui hi ha 20.451 docents interins i substituts als centres, un 23,77% de la plantilla
total de docents dels centres del Departament. Per contra hi ha aprovada una convocatòria
d'oposicions per només 300 places al 2015 ( sense data fixada).
3. Novetats / situació als centres de la zona
S'han tancat línies de P3 als centres Joan Maragall i Isidre Martí
- Isidre Martí: s'ha tancat un P3 tot i haver-se pre-matriculat més de 40 alumnes. El tancament ha

anat acompanyat de la supressió de 1/2 plaça d'anglès, tot i que en el seu moment se'ls va dir que es
mantindria. No s'entén el criteri per tancar línies i no es considera equitativa la dotació de plantilles
aquest curs.
Han reduït 10 hores de vetllador/a tot i tenir més dictàmens.
- Prat de la Riba: mateixa plantilla. Sis persones amb reducció de 2 hores per majors de 55 anys
s'han cobert amb mitja persona.
Es comenta la gran càrrega de funcions administratives a que es veuen sotmeses les direccions i els
centres, com ara, la tramitació de la sol·licitud de beques. Amb menys recursos humans que abans,
hi ha més feines burocràtiques.
Es demana a la resta de centres que facin arribar la seva situació aquest curs: canvis de plantilla
docent o PAS, grups, ràtios o les observacions que considerin.
A partir d'aquí, es valorarà si es planteja alguna queixa per la disminució de plantilla o hores
d'auxiliar i si es pot fer de manera conjunta i com fer-la.
PROPERA ZONA: dll 19 d'octubre, 13H, a l'ESCOLA ISIDRE MARTÍ

