RESUM ASSEMBLEA DE ZONA MARTORELL DEL 24 DE SETEMBRE DE 2015
Assisteixen: Les escoles Els Convents, José Echegaray, Pau Vila, l'institut Joan Oró i els sindicats
CCOO, USTEC, UGT i CGT. Justifica la seva absència l'escola Platon.
1. Calendari i lloc per les reunions de zona:
Hi ha diversitat de preferència entre que les zones continuïn sent els dijous o passin a fer-se els
dimarts. De la mateixa manera, hi ha diferents opinions sobre si s'han de fer sempre a l'escola Mercè
Rodoreda o s'han de fer itinerants arreu de Martorell o per totes les poblacions de la zona.
Es consensua passar un qüestionari als centres per veure l'opinió majoritària sobre quin dia i
a on s'han de fer les zones. S'aprofita el qüestionari per demanar informació als centres sobre
possibles canvis en la plantilla docent o personal laboral i per si es vol fer alguna altra
observació.
L'enllaç al qüestionari és: j.mp/ZonaBaixNord
2. 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.
Es proposa fer pancartes als centres comparant les condicions en relació amb fa 5 anys per tal
de visibilitzar que les retallades continuen. Es planteja comentar-ho per veure si es pot assumir
com a junta de personal del Baix Llobregat.

3. Novetats / situació als centres de la zona
- Institut Joan Oró: hi ha hagut endarreriment en les substitucions d'inici de curs fins i tot tardança
en la cobertura de renúncies a ocupar el lloc de treball, no s'han pogut programar alguns
desdoblaments per manca d'aules (hi ha un grup afegit a una de les línies), han suprimit mitja
persona de l'aula d'acollida i es neguen a assignar suport lingüístic a alumnat sota l'argument de que
és nascut aquí encara que en tingui necessitats evidents.
- José Echegaray: mateixa plantilla i substitucions dintre de termini.
- Els Convents: no han arribat substitucions fins el 1er dia de classe.
- Pau Vila: retard en la cobertura de substitucions. Han donat una USEE (que inclou una mestre i
una educadora més).
RESTA PER CONCRETAR LLOC I DATA DE LA PROPERA ZONA. Es farà en funció dels
resultats del qüestionari.

