RESUM ASSEMBLEA DE ZONA DE GRAMENET

(05/11/15)

Assistents: escola Rosselló Pòrcel, CEE Josep Sol, institut Can Peixauet, institut Puig
Castellar, sindicats USTEC, CCOO i CGT. S'excusen: escola Torre Balldovina.
Ordre del dia:
1.- Roda de centres.
2.- Informacions sindicals.
3.- Reivindicacions.
4.- Informacions sobre el MUCE.
5.- D'altres.

1.- Roda de centres:
Escola Rosselló Pòrcel: Comenten que aquest curs s'han incorporat 5 alumnes
nouvinguts que no coneixen les llengües catalana ni castellana, però no disposen d'Aula
d'Acollida ni mestra d'Atenció a la Diversitat. També que 3 mestres tenen la reducció de 2
h. per majors de 55 anys, i el Departament no les cobreix per què no s'arriba al mínim de
6 docents amb aquest permís. En alguns grups tenen ràtios molt altes.
CEE Josep Sol: Expliquen que l'Administració ha eliminat el personal sanitari
imprescindible per a la correcta atenció a l'alumnat amb NEE: la psicòloga clínica del
CSMIJ i 2 fisioterapeutes, que realitzaven l'atenció directa i les intervencions a l'alumnat.
Ara les docents han d'assumir tasques i responsabilitats que no els pertoquen i l'alumnat
perd hores de tractament. Es posaran en contacte amb Coordinadors de Salut.
Institut Can Peixauet: Comenten que estan realitzant un projecte a través del qual es
classifica a l'alumnat segons el nivell d'anglès, sense que això suposi una millora en
aquesta llengua. Demanen potenciar les assemblees als centres, i fer una campanya
unitària entre les diferents zones de cara a una mobilització, per exemple per reclamar el
retorn a l'horari de 23 h. (Primària) i 18 h. (Secundària) lectives, amb aquesta mesura es
recuperarien llocs de treball. També reclamacions sobre el salari.
Institut Puig Castellar: Aproximadament 9 docents tenen la reducció de 2 h. per majors de
55 anys, però només s'ha cobert amb una dotació de mitja jornada, ja que la normativa és
insuficient.

2.- Informacions sindicals:
- S'informa que a Santa Coloma de Gramenet aquest inici de curs fins a 115 docents
interins s'han incorporat el dia 14 de setembre, en comptes del dia 1 com caldria per
poder preparar les classes, els materials i coordinar-se. Això ha provocat molts problemes
i dificultats addicionals als centres.
- Comenten que hi ha docents interins i funcionaris amb plaça provisional que reben
pressions per realitzar encàrrecs i feines extres per part de direccions, i aquestes
mateixes direccions són les que decideixen si els renoven o no de cara al següent curs.
L'Assemblea Groga de Gramenet està recopilant informació sobre aquest tema per
denunciar-ho públicament.
- S'informa que a causa de les dotacions insuficients per cobrir les reduccions de 2 h. per
a majors de 55 anys, s'ha perdut aproximadament el 50 % d'aquestes hores.
- Expliquen que l'augment de 2 h. lectives i del 10 % de les ràtios ha provocat la
disminució de les plantilles: 3.450 docents menys a Primària i 3.500 docents menys a
Secundària.
- Es recorda que, els docents interessats en assistir a les reunions de zona, poden
sol·licitar-ho a les direccions com a encàrrec de servei dins el seu horari.
- Comenten que a la Mesa Sectorial el Departament va comunicar que aturaven les
oposicions de Secundària i FP que hi havia previstes pel 2016, l'oferta de places
s'acumula per a properes convocatòries (màxim 3 convocatòries acumulables).

3.- Reivindicacions:
- Es comenta que cal reaccionar davant les dificultats que ha posat el Departament
d'Ensenyament en aquest inici de curs. Per això es realitzarà un comunicat destinat a les
famílies i a tota la Comunitat Educativa, per tal que entenguin la situació i es solidaritzin
amb els docents. Caldrà fer-ne difusió als centres i per les xarxes socials.
- Es proposa realitzar una campanya mitjançant video, amb un objectiu concret, per
exemple les substitucions des del primer dia.
- També es decideix potenciar les reunions de zona per tal que hi asisteixin més centres i
poder realitzar una mobilització a curt o mitjà termini amb la resta de la Comunitat
Educativa.

4.- Informacions sobre el Muce:
S'informa que el MUCE (Marc Unitari de la Comunitat Educativa) està preparant una
jornada sobre l'avaluació (d'alumnat, de centres, de professorat i del sistema educatiu).

5.- D'altres:
Es proposa fer la propera Reunió de Zona el dijous 3/12/2015 a les 17h., als Serveis
Educatius, Rambla Sant Sebastià 98-100.

