RESUM REUNIÓ ZONA VALLÈS OCCIDENTAL SudOest
CASTELLBISBAL, RUBÍ I SANT CUGAT

Hi assisteixen representants de les escoles: Schola, La Floresta, Ramon Llull, Escola del Bosc,
Mossèn Cinto Verdaguer i Torre de la Llebre i sindicats de Intersindical-CSC, CCOO, CGT i
USTEC-STEs.

16.09.19 – CRP Rubí (12-13:30h)
TEMES TRACTATS
➔ INICI DE CURS
-

Diversos dels centres representats manifesten la seva preocupació davant la manca de
recursos (sobretot humans) amb la qual es troben ara que ja ha començat el curs. Falten
tutors/es, especialistes... en la major part dels casos perquè el nomenament s’ha fet tard i
s’estan incorporant aquesta setmana.
També hi ha un centre que ens explica que a 5è estan a 28 i 28 de ràtio i que els
han de dotar de mitja persona més... que encara no tenen. A més de tenir un cas que
requereix una persona específicament per a un alumne.
Un altre dels representats dels centres ens explica que, a la seva escola, han obert
una segona línia de P3 i que han fet la corresponent demanda de TEI però que encara no
tenen resposta i no sembla que l’hagin de tenir aviat. A més que, davant l’arribada de dos
alumnes amb dificultats han demanat hores de vetllador/a que els han denegat.
Fins i tot hi ha un centre dels que assisteixen a la reunió que està fent 1 hora lectiva
més (tot el professorat) per tal de poder atendre la diversitat del seu alumnat.
Davant aquesta situació, s’obre un debat en el qual CGT proposa que ens mobilitzem,
que si anem tirant endavant mai no aconseguirem res.
Per la seva banda, CCOO pensa que caldria valorar si els claustres veuen
capacitat de mobilització i apunta que quan es parla de mobilització la vaga no és l’única
solució.
CGT manté que gairebé mai fem vagues per nosaltres i que ens hauríem
d’organitzar davant la situació de desgast, por, incertesa i pesimisme que es viu avui dia.
USTEC-STE’s està d’acord en que hem de fer alguna cosa però, amb les dades de
les darreres vagues, tampoc no creu que la vaga sigui la resposta.
Algun dels assistents està d’acord en que les vagues no estan funcionant i que, de
fet, l’escola inclusiva tal i com està actualment, està “matxacant” el professorat.
CGT recorda el punt de sumissió en el qual estan els interins i interines.
Des de la I-CSC es fa una mica de memòria històrica tot fent referència a les
vagues indefinides dels anys (necessitat d’activar ja les caixes de resistència d’antany)
però es van aconseguir fites importants com l’accés de les interines a la funció pública
alternativament al decimonònic i vergonyós sistema d’oposions. Així, caldria que tots els
sindicats anéssim a la una i comencéssim a treballar tots aquells temes urgents que ara
mateix hi ha sobre la taula: personal que comença el dia 17 de setembre, infraestructura
d’alguns centres educatius...I finalitza reflexionant que una vaga és com moltes altres
inversions que hem de fer. I recorda que quan no ens hem mogut, hem reculat.
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USTEC-STE’s recorda que la vaga del 16 de maig del 2019 va ser unitària i va esdevenir
una gran decepció. Si bé un dels motius de no fer vaga del professorat és que els
sindicats no anem tots a la una, el 16 de maig tampoc no va aconseguir la mobilització de
la gran part dels i les docents.
CGT apunta que ens manquen hores i espais de debat. Tot és a base de voluntat.
➔ CALENDARI REUNIONS DE ZONA
-

CGT manifesta el seu desacord davant la nova proposta de calendari de zones
bimensual, que ha passat de ser d’un cop al mes a ser un dia cada dos mesos i quedar de
la següent manera:

Dilluns

16 de SETEMBRE
4 de NOVEMBRE

Per la seva banda, USTEC-STE’s explica que és una proposta en la qual la resta de
sindicats (excepte CGT) han estat d’acord i que l’objectiu de la mateixa és fer reunions de
zona profitoses i amb la major participació per part dels centres ( amb 2 reunions al
trimestre possiblement serà més senzill que els assistents puguin “blindar” les dates per
tal d’assistir ). Sempre es poden fer propostes de reunions extraordinàries quan així es
consideri.
CGT insisteix que caldria fer 1 reunió quinzenal, ni tan sols mensual.
Per part dels enllaços sindicals es fan les següents aportacions:
-

-

Es podria fer 1 ordre del dia per tal que als centres educatius puguin tractar els temes que
després parlarem a les zones. Així, seria més alta la participació ja que actualment els
enllaços sobretot el que fan és prendre nota.
Caldria insistir als equips directius en la importància que assisteixi una persona de cada
centre.
Hi ha direccions que faciliten l’assistència a les reunions de zona i d’altres que no. També
hi ha qui no vol venir perquè no dona punts, és voluntari.

Els sindicats consideren molt adients aquestes aportacions i prenen nota. D’altra banda
plantegen que es parli als centres que què podríem fer perquè es coneguin les reunions de
zona.
➔ LLEI ARAGONÈS
És un tema preocupant i que molta gent desconeix. És una Llei de Privatització del sector
Públic.
S’ha creat la PLATAFORMA “Aturem la Llei Aragonés”, amb la unió de diverses entitats i
organitzacions (entre elles USTEC i CGT), on s’han acordat les següents accions:
-

Demà dimarts 17 de setembre a les 11h hi ha una altra concentració a la Plaça Sant
Jaume.
Concentració el 25 de setembre a les 18h davant el Parlament.
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-

Dissabte 19 d’octubre hi ha una MANIFESTACIÓ (lloc a concretar).
A demanda del sindicat CGT i amb l’aprovació de la
resta dels sindicats i enllaços sindicals presents, es
convoca una reunió de zona extraordinària Dilluns
7 d’octubre a les 12h per tractar el tema de la Llei
Aragonès i si s’escau algun altre tema també.

-

Tots els sindicats presents estem oberts a venir als
claustres que així ens ho demanin a parlar de la Llei
Aragonès així com de altres temes que considerin
convenients.

Per què és important ATURAR la #LleiAragonès

INFORMACIONS DIVERSES
➔ USTEC-STE’s
 TRIPTIC INFORMATIU NOVETATS BAIXES I ABSÈNCIES

➔ CCOO
 Hi ha novetats pel que fa als permisos de maternitat i paternitat. Ara no cal que es gaudeixin tots els

dies de manera continuada sinó que es poden fraccionar. La mare ha de fer les 6 primeres setmanes i
el pare les 2 primeres, obligatòriament. enllaç
 Aclariment sobre les absències: si per motius de salut faltes a treballar 2 dies i el tercer et donen la

Baixa, les hores dels 2 dies anteriors no te les han de descomptar de les 15 hores anuals.
 MOBILITZA’T PEL PLANETA: El 27 de setembre hi ha una concentració a les 10,30h a la Plaça

del Rei i manifestació a les 18h als Jardinets de Gràcia. enllaç
➔ CGT


Esquerda d’inici de Curs:
Re-retallades i nous atacs a l’educació pública. Organitzem-nos per
respondre-hi!!
 Aquesta nova normativa, que pretenen aprovar entre mitjans i finals de l’octubre, obre la

porta a un salt qualitatiu en la privatització de serveis públics essencials.
Aturem la #LleiAragonés: El govern prepara una privatització massiva.
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ASSEMBLEES DE ZONA
Calendari Curs: 2019-20 (1r trimestre)
Dilluns

16 de SETEMBRE
7 d’ OCTUBRE
Assemblea Extraordinària
4 de NOVEMBRE

A les 12h aL CRP de Rubí
UNA PERSONA DE CADA CENTRE (L’ENLLAÇ SINDICAL)
Demanem als equips directius que promoguin l’elecció d’una persona representativa del conjunt
del Claustre que pugui recollir els problemes, les opinions i les propostes del centre, assistir a les
reunions de Zona i informar a la resta de companyes i companys. Igualment us demanem que
s’organitzin els horaris de manera que la persona disposi de temps per realitzar la seva tasca. La
dotació horària queda coberta legalment mitjançant l’assignació d’un encàrrec de serveis, tal com
especifiquen les Instruccions d’Inici de Curs.
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