RESUM ZONA GAVÀ- VILADECANS 30 SETEMBRE DE 2015
ASSISTENTS: Escola Can Palmer, Marta Mata, Marcel·lí Moragues, Salvador Lluch, L’Eramprunyà,
USTEC, CCOO i CGT.
EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA: Escola Angela Roca, Institut Miramar i Escola Mediterrània
(envia dades d’inici de curs)
1.- Valoració de l’inici de curs.


La Conselleria d’Educació diu que el curs ha començat amb normalitat quan continuem en
situacions desfavorables.

S`ha iniciat el curs amb 12.796 alumnes més, en cinc anys, des del curs 2010-11 l’increment ha estat
en 76.306 alumnes més i 2.164 docents menys, la qual cosa ratifica la sensació d’ofegament laboral
entre el docents.
Aquest increment d’alumnat al sistema no tot ha estat a P3, tot el contrari. A la zona s’han perdut 3
línies en l’escola pública:



2 a Viladecans, 1 a l’ Escola Marta Mata i 1 a escola Can Palmer
1 a Gavà al Marcel·li Moragas i al Jacme March continuen aquest curs amb la reducció d’1
P3 que ja es va iniciar el curs passat.

S’ha generat amb aquests tancaments que totes les aules de P3 estiguin a 25 alumnes i fins i tot una
amb sobreràtio a 27 alumnes a l’escola Enxaneta.
En la Comissió de matriculació es va demanar evitar el tancament d’alguna de les línies i repartir
l’alumnat per tal d’afavorir uns P3 amb menys ràtio.
Es va comentar que en els propers cursos s’espera una baixada d’alumnes de P3 que podria suposar
pel curs vinent la retallada de tres noves línies en Viladecans o en la zona?. Seria bo treballar en la
lluita per tal de baixar les ràtios de les aules en comptes de suprimir-ne.
Es planteja també la massificació de les aules de secundària, i de la intenció de l’Administració, de no
fer noves construccions, sinó reaprofitar escoles de primària per secundària. A Sta. Coloma de
Cervelló ja han tancat 1 escola amb tal finalitat. En la zona ho van intentar amb l’Angela Roca i a
Castelldefels en el Guinovart.


Es fa una ronda d’incidències d’inici de curs en l’escoles:

Marta Mata comenta que la supressió d’una línia de P3 ha suposat la reducció d’una Tutora d’EI i de
la reducció de 0,5 d’Educació Especial. A més a més han perdut 0’5 de música i tenen 4 persones
amb reduccions fruit de la normativa de majors de 55 anys. Per tot plegat el Departament els ha
concedit 0’5 persones encara que no arribin al mínim de 6 mestres majors de 55 anys.
Can Palmer, amb una reducció d’un P3, han vist minvada la plantilla amb 1,5 professors la qual cosa
dificulta molt el funcionament en grups desdoblats com feien abans en ser un centre amb un gran
nombre d’ alumnat que necessita suport especial.
Es comenta també que a Gavà al Joan Salamero han ajuntat en la mateixa aula P3 i P4 i a més a més
han reduït l’Administrativa.

Al Salvador Lluch, no han cobert la mitja jornada de la vetlladora que tenen adjudicada a temps
complert.
Es diu de fer un recull de la situació de ràtios i plantilles tant de les escoles que avui no l’han portat
com de les escoles que no han pogut assistir a la zona.


Altres aspectes més...

Es fa una valoració dels llocs de treball que suposaria tornar als horaris lectius (23h a PRI. I 18h a
SEC.) que fèiem abans de l’inici de les “mesures excepcionals fruits de la crisi” que s’estimaria entorn
als 2000 llocs de treball
USTEC apunta a més a més que tenen la dada que el 77% dels Nomenaments d’enguany han estat a
dit. Seguint el Decret de Direcció.
Mentre es produeix aquesta situació l’escola pública, a la concertada -pel que fa a les partides de
concerts, no de sous- continuen augmentant els pressupost econòmic. I mentre, en el procés de
matriculació es crea un clar greuge comparatiu, doncs l’oferta de les escoles concertades es manté, a
l’escola pública no i “preventivament” ja es tanquen, condicionant la demanda per part de les famílies
que per por de no tenir-ne plaça trien altres opcions en primera instància per assegurar-se plaça.
Per altra banda s’ha portat, en el procés de tramitació, el possible Decret d’Avaluació al Consell
Escolar de Catalunya, avançant en el model d’avaluació de la LOMCE. Molt important a debatre
també als centres. Dins d’aquest aspecte s’esmenta les activitats que se segueixen fent el grup
d’escoles insubmises que estan en contra de la llei (XEI).
2.- Normativa.
Es fa referència al canvi de normativa respecte a la reducció de 2 d’hores lectives a les persones
majors de 55 anys. Aquestes 2 hores passen a formar part del grup d’hores de no permanència en el
Centre amb una assignació de tasques com la recollida i elaboració de materials, col·laboració en la
preparació de tallers, etc. I són incompatibles amb altres reduccions i/o a persones que tenen càrrec
directiu o de coordinació.
Es valora la situació que s’està donant en quant el grup o franja de persones a les que s’aplica la
normativa s’ha ampliat (abans a partir dels 59 anys) però aquesta no ha vingut acompanyada de la
suficient compensació en la plantilla de professorat produint-se una nova càrrega lectiva. Tot sembla
busca l'increment de tensions en els centres, perquè s'acaba confrontant el dret que tenim a gaudir la
reducció amb l'ofegament del centre i la sobrecàrrega dels i de les companyes.
Ex.:Un centre de Primària amb 6 o 11 persones seria coberta per 0,5 dotació de personal però si són 6
ja són 12h les que s’han de cobrir (pràcticament la mitja jornada) i 11 serien 22h a cobrir però segons
normativa tant sols dotarien amb mitja jornada.
Quadre de compensacions horàries:
Primària

Nombre total de mestres
amb reducció lectiva de 2
hores lectives segons
requisits
De 6 a 11
De 12 a 17
18 o més
Menys de 6, però amb 4
o 5 de la mateixa
especialitat

Nombre de
dotacions de
professors
0,5
1
1,5
0,5

Secundària
Nombre
total
de
professors amb reducció
de 2 hores lectives
segons requisits
De 5 a 8
De 9 a 13
14 o més
Menys de 5, però amb 3
o 4 de la mateixa
especialitat

Increment de
dotacions

0,5
1
1,5
0,5

A Can Palmer són 4 persones és a dir 8h que el centre a de cobrir sense cap dotació més, a
l’Eramprunyà 4 persones...
Es decideix fer una consulta als centres de la zona per valorar les hores de reducció fruit
d’aquesta normativa que no s’està cobrint des del Departament i fer una queixa de la situació.
Es recorda que en cas de baixa (inferior a 18 mesos) durant les vacances es té dret a recuperar-les una
vegada s’acaba la baixa.
Important les baixes a l'agost per maternitat per què no tenen descompte i permeten allargar un mes la
incorporació de la mare al centre.
I es recorda també el procediment a seguir en cas d’accident laboral per tal que no et descompti del
sou. Es fa constar el greuge que suposa que ens penalitzin per caure malalts i es valora tractar el tema
de salut laboral en una altra zona de forma més detallada.
3.- Paga extra.
Recordem que de la part dels 44 dies que ens havien retingut, que no corresponia i que ens van pagar,
encara queda una petita part per retornar. I en relació al 26,2% que recentment s’ha anunciat a nivell
estatal, CCOO informa que no es tracta a la mesa de funció pública, o sigui que a nivell de Catalunya
de moment no està contemplada.
4.-Iniciatives per activar la zona i el debat als centres. Molt important si poden establir uns mínims
per assegurar el debat a centres i la coordinació a les zones. La CGT ha fet un petit escrit per animar a
les reunions de zona: “Crida a la participació a les zones”
http://cgtense.pangea.org/spip.php?article4213#.Vgp3933FIQ0

PROPERA REUNIÓ DE ZONA DIMECRES 14 D'OCTUBRE A LES 12’45 H A ESCOLA
MARTA MATA DE VILADECANS

