RESUM DE LA REUNIÓ DE ZONA RUBÍ - SANT CUGAT - CASTELLBISBAL
Data: 
09-11-2015
Hora: 
12:00
Lloc: 
CRP Rubí, C/ Numància 11
Assisteixen representants dels centres: Esc. Joan Maragall, Esc. Mossèn Cinto,
Esc. Ramon LLull, Esc. Torre de la Llebre, Ins. la Serreta, Esc. Collserola, Esc. La
Floresta.
Sindicats:
CCOO, CGT, USTEC

Temes tractats:
1.- Curs de Formació a Sabadell:
CCOO organitza a Sabadell, un curs de 
Gestió de l'aula i atenció a la
diversitat,

és un curs subvencionat, de 30 hores i reconegut pel Departament
d’Educació.
Comença el dia 17 de novembre. Font: 
http://ves.cat/mgBn
2.- Rèplica a la Rigau
En relació a uns comentaris antisindicalistes de la Consellera Rigau, en una
cadena de ràdio, CCOO li hem fet un comunicat que es pot llegir en el següent
link:
http://ves.cat/mgBm

Aquestes són algunes de les frases del comunicat:
“
Ha

donat però una versió molt personal, completament tergiversada i pervertida, amb la

intenció de desacreditar i deslegitimar el sindicalisme”
............... “sindicalisme, el de CCOO, que
va aconseguir els millors acords pels treballadors i treballadores de l’educació, aquells que
aquest Govern ha suspès i malmès.
”
................. “ I segur que si torna a ser la “senyoreta
Rigau” ens mirarà amb altres ulls. Perquè veurà que els problemes que hem de patir als centres
educatius, i que li hem recordat cada dia, són reals. Potser en aquell moment deixarà de
qüestionar els professionals de l’educació i els seus representants”
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3.- Comunicat dels sindicats de la Mesa
Coincidint amb la reunió de la Mesa General de Negociació de la Generalitat de
Catalunya, el dia 6 de novembre, els sindicats que formem part de la Mesa
(CCOO, IAC -de la que forma part USTEC- i UGT ) vam convocar una concentració
de delegats i delegades per exigir el Govern de la Generalitat el retorn de la paga
de 2012
i dels 
dies de permís i vacances
per raons d’antiguitat
.
●
●
●
●

●
●

A aquesta concentració s’ha sumat un sindicat que no és present a la Mesa i no forma part
de la unitat sindical .
Alguns mitjans de comunicació ens han fet preguntes al voltant de la declaració que es
presentarà al Parlament el dia 9 i la seva repercussió sobre la seguretat jurídica dels
funcionaris i funcionaries de la Generalitat.
Els sindicats convocants hem contestat de forma unitària mostrant el nostre respecte per
les decisions parlamentaries i el convenciment de que cap govern posarà en risc la
seguretat jurídica del funcionariat .
La nostra concentració d’avui i la resta de mobilitzacions que farem fins aconseguir les
nostres reivindicacions son estrictament de caràcter laboral i en contra de les polítiques
econòmiques d’un govern que retalla i precaritza les condicions de treball i la prestació dels
serveis públics a Catalunya.
Qualsevol sindicat que vulgui sumar-se a aquestes reivindicacions serà benvingut , sempre
que no vulgui instrumentalitzar-les per fer proclames i posicionaments de caire polític
partidari .
Per últim demanem als mitjans de comunicació que han fet una interpretació contraria als
objectius de la concentració que la rectifiquin.

Font: 
http://ves.cat/mgBl
4.- Consell Escolar de Catalunya
●

El Govern de la Generalitat de Catalunya va trametre per a consulta al Consell
Escolar de Catalunya el “Projecte d’ordre per la qual es determinen el
procediment i els documents i requisits formals del procés d
’avaluació en
l’educació primària”. En la sessió del Consell del 14 d’octubre de 2015, s’ha
debatut una proposta de dictamen, preceptiva però no vinculant, per a la
posterior aprovació de l’Ordre per part del Departament
.
CCOO considerem que aquesta Ordre és una aplicació de la LOMCE
.

●
●

●
●

Que reconegui la parcialitat de qualsevol tipus d'avaluació, analitzi de la millor manera
possible diferents aspectes del procés educatiu i utilitzi el coneixement que obtinguem per
reorientar els processos de manera contínua.
Que s'orienti a la millora i que, per tant, els subjectes avaluats –siguin persones o grupstinguin l'ocasió real de participar en els processos de preparació, ordenació, producció i
seguiment de l'activitat avaluadora. L'acció tutorial ha d'acompanyar aquest coneixement
crític, que tendeix a condicionar les expectatives que té la persona sobre ella mateixa i les
seves possibilitats de superació.
Que atorgui valor als assoliments de l'alumnat, reconeixent la seva diversitat.
Que formi part de processos de recerca i acció que ens permetin canviar, innovar, planificar,
fer prospectiva, rectificar i corregir. En definitiva seguir educant. I no es podran realitzar
aquests processos sense preveure els recursos necessaris. 
Font: 
http://ves.cat/mgBk
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5.- Campanya sobre l’amiant
La CGT des de salut laboral ha iniciat una campanya contra l’amiant als centres
escolars per retirar les estructures d’amiant, informa que és perillós encara que
no es manipuli. Es vol elaborar un protocol.
Al Prat de Llobregat s’ha fet una concentració per exigir la retirada d’aquest
material. Es demanarà un estudi per desmantellar-ho.

6.- Beques menjador
CGT manifesta que n’hi ha una manca de recursos per garantir les beques
menjador. Explica que hi ha varis trams i que el tercer tram no està garantit. El
tercer tram són famílies amb feina laboral inestable i amb ingressos insuficients.
Aquestes famílies estan patim moltíssim.
Els pressupostos s’han vist reduïts en un 46% al Vallès Occidental.

7.- Llei de FP
USTEC informa de la nova llei de FP que s’ha aprovat al juliol.
❏ És una llei catalana
❏ Preveu la creació d’ uns òrgans rectors. De moment s’ ha creat una
Comissió Rectora (adscrita al Departament de Presidència), en la qual hi
estan representats només alguns sindicats i membres de la patronal
empresarial, a més de l’ Administració. S’ ha de crear aquest curs una
Agència Pública...S’ha de veure si aquesta quedarà a mans del
Departament d’Educació o d’Empresa i Ocupació, USTEC considera que s’
hauria de deixar en mans d’ Educació.
❏ Vol unificar la formació ocupacional i la reglada, volen crear centres
integrats que unifiquin.
❏ S’ explica també que aquests centres d’ ensenyaments integrats tindran la
intervenció de les empreses col·laboradores en el seu consell, la qual cosa
es contemplada amb crítiques per part d’ USTEC en la mesura que pot
implicar el poder de decisió de les empreses sobre temes educatius.
❏ A preguntes sobre els lligams de la nova llei d’ FP i la LOMCE, es debat
sobre el tema de l’ FP Bàsica de la LOMCE. Des de la USTEC es
posicionen en contra de la possibilitat que alumnes a 3r d’ ESO puguin
passar ja a fer FP i deixar els ensenyaments de l’ ESO, tal com preveu la
LOMCE per a l’ FP Bàsica.
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❏ Més informació a 
http://www.sindicat.net/w/docs/eina468.pdf
8.- Protocol assetjament laboral
❏ USTEC informa que s’ha aprovat un protocol d’assetjament laboral.
❏ És important demanar i tenir proves que justifiquin l’assetjament. Davant
aquesta situació tenim la via administrativa i sempre en darrera instància la
via penal, tot i que l’ aconsellable és començar sempre per l’ administrativa
❏ Es tracta d’ un procediment curt i més àgil, que es pot iniciar per part de la
persona interessada o, amb autorització d’ aquesta, dels delegats sindicals
al Comité de Salut, Direcció dels centres, SSTT...
❏ Més informacions i recomanacions d’ actuació a
http://www.sindicat.net/salut/pdf/MODEL.pdf

9.- Borsa de treball de personal laboral
Del 5 de novembre de 2015 i fins al 20 de novembre de 2015, les persones
interessades poden presentar les sol·licituds per a formar part de la borsa i les
que ja en formen part poden ampliar els àmbits territorials i/o les categories
professionals a les qual estan apuntades.
Més informació al link: 
http://ves.cat/mgBj
10.- Varis
▪

Es produeix debat sobre metodologies de treball a l’aula.

▪

Es comenta que a un centre de Rubí, ja s’ha tret una teulada d’uralita i
queda pendent treure una altra.

▪

Es comenta el tema del MIR que volen aplicar al professorat al curs
16-17.

▪

Es comenta la sentència guanyada al Tribunal de Justícia de
Catalunya(TSJC) que ratifica la legalitat del VI conveni del PAS de les
universitat públiques catalanes. (més informació CCOO).

▪

Es comenta els punts de la mesa sectorial del dia 21 d’octubre, que
ampliarem a la propera reunió de zona que per falta de temps no vam
poder explicar:
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11.- Mobilitzacions, concentracions:

OBJECTIU

DATA

HORA

LLOC

Reclamar les
pagues

6 de novembre

Reclamar les
pagues

17 de novembre

10:00h

Pça. S.
BCN

Dia mundial
contra violència
de Gènere

25 de novembre

19:00

Rbla Canaletes.

Ja realitzada

Jaume.

Barcelona

Web's dels sindicats assistents a la zona
CCOO
http://educacio.ccoo.cat/

USTEC
http://www.sindicat.net/

CGT
http://cgtense.pangea.org/

La propera reunió de zona es realitzarà el dia 14 de desembre a les 12:00h al
CRP de Rubí.
Esperem retrobar-nos tots i totes una altra vegada.
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