RESUM ASSEMBLEA ZONA MARTORELL (19-10-17)
Assistents:
Docents de les escoles Pau Vila (Esparreguera), José Echegaray i Mercè Rodoreda
(Martorell). Sindicats USTEC, UGT i CGT.
1. Situació política a Catalunya
Es valora com a molt greu la campanya difamatòria contra el nostre col·lectiu docent
sorgida des de partits polítics, entitats i mitjans afins al Govern de l'estat, que acusen el
professorat de Catalunya d'adoctrinar l'alumnat. Aquestes acusacions qüestionen la nostra
professionalitat i pretenen generar una desconfiança que pot ser molt perjudicial per a la
nostra tasca docent i per a la pròpia convivència als centres educatius.
Encara de més greu es valora l'aplicació de l'article 155 que, a més del cessament del
Govern de la Generalitat, suposa la intervenció per part de l'Estat de l'ensenyament públic
de Catalunya, entre d'altres. Encara no coneixem l'abast d'aquesta intervenció però és
molt preocupant en si mateixa i encara més si la fan aquells que ens acusen d'adoctrinar
l'alumnat i ja han amenaçat amb denunciar centres i docents.
Davant d'aquesta situació:
- Des de diferents sindicats s'està estudiant la possibilitat de presentar una querella,
amb altres entitats, alhora que exigim la immediata dimissió del Ministre d'educació,
Iñigo Méndez de Vigo.
- Instem els claustres, AMPAs, moviment estudiantil a fer assemblees per tractar aquest
tema i organitzar una resposta com a comunitat educativa.
- En el cas dels claustres i/o assemblees de treballadores, proposem que es valori la
possibilitat de convocatòria de vaga/ues si finalment hi ha una intervenció de l'escola
pública per part de l'Estat i que ens feu arribar els resultats d'aquest debat.
- Proposem que es facin resolucions de claustres, consells escolars, etc, en contra
d'aquests acusacions i de qualsevol intervenció del nostre ensenyament públic. Adjuntem
dos models, per si els voleu fer servir: un per enviar directament al Ministre d'educació
secretaria.ministro@mecd.es (preguem que també ens envieu còpia a nosaltres), i l'altre
per demanar resolucions de consells escolars municipals i ajuntaments.
- Animem a participar a les mobilitzacions contra la repressió, contra les difamacions al
col·lectiu docent i contra la intervenció de l'ensenyament que tindran lloc els propers dies.
2. Informacions inici de curs
Es valoren de molt insuficients les “millores” de recursos en relació al curs anterior. Es
recorda que l'augment de plantilla no va ser voluntat del Departament d'Ensenyament sinó
que va ser la pressió i la mobilització al voltant de la aprovació dels pressupostos el que
els va forçar a reduir una hora lectiva (amb el corresponent increment de 3000 docents)
pel present curs. Tot i això, la ràtio de conjunt i la inversió per alumne/a continua sent pitjor
que el 2009.
Algunes de les mesures a les quals es va comprometre el Departament d'Ensenyament
no s'han complert. Moltes de les persones que s'havien d'incorporar l'1 de setembre no ho
han pogut fer fins l'inici de curs lectiu.

Queden pendents moltes retallades. Especialment urgents són la reducció de la segona
hora lectiva (amb el corresponent increment de plantilla), les substitucions des del primer
dia i la reducció de ràtios. També segueix la manca de democaràcia als centres educatius,
conseqüència del desenvolupament de la LEC.
Hi ha convocada pel proper 11 de novembre, a les 17:00h, a Pça Universitat una
Manifestació de la Comunitat educativa per exigir que el 6% dels pressupostos vagi
destinat a l'ensenyament (tal i com diu la pròpia LEC) i que es prioritzi l'educació pública.
Des dels centres de la zona es parla de la insuficiència de TEIs que pateixen alguns
centres arran dels tancaments de línies de P3.
3. Oposicions:
Aquest mateix trimestre està previst que es faci públic el decret de convocatòria
d'oposicions de 2000 places pels cossos docents. Les proves seran previsiblement a
finals del mes d'abril de 2018. Les dates exactes i els procediments es coneixeran quan
es faci pública la convocatòria.
Es poden consultar les places per especialitat a:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-accescossos-docents/2017/places-per-especialitat/
Es valoren com a molt insuficients el nombre de places i es rebutja que el sistema d'accés
no prioritzi el personal que ja treballa pel Departament d'Ensenyament.
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