RESUM DE LA REUNIÓ DE ZONA
CRP Rubí, 03-09-2016, a les 12 h
Assisteixen:
Centres: Gerbert d’ Orlhac, Floresta, Joan Maragall (Sant Cugat)
Rubí: Rivo Rubeo, Ramon Llull, Montessori, Torre de la Llebre, Schola,
Sindicats: CGT,CCOO i USTEC-STEs
1. Informacions diverses:
a) Convocatòria Mesa sectorial dia 5 octubre 2016. Ordre del dia:

Resolució concurs de trasllats

Convocatòria borsa de treball: A Primària falten substituts ALL i PMU. A
secundària falten AN, ECO, CLA... 10-18 octubre?

Adults:
 Gestió Fons Socials europeus (tema escoles adults)
 Revisió oferta educativa
 Revisió acords 2006 (adults...)

Negociació de les mesures prioritàries d’ assignació de recursos docents als
centres Reversió de les retallades (horari mestres i professors, ràtios...)

Més informació a http://publica.ccoo.cat/2016/10/Mesa-sectorial-adults.html
b) Sentència TJUE i interins: USTEC està estudiant les possibles conseqüències a
Ensenyament (dret a indemnització en cas d’ acomiadament; contractes de tot l’
any...). Més informació a

USTEC:


http://www.sindicat.net/disposicions/comunicat_sentencia_contractes_interins/index.php
CGT: http://cgtense.pangea.org/spip.php?
article4622



CCOO:
http://educacio.ccoo.cat/2016/09/reclamacionstemporals-sentencia.html

c) Informació reunió Intersindical:







Dilluns passat reunió dels principals sindicats per a valorar la concentració
anterior i plantejar noves mobilitzacions
Valoració que, va ser fluixa però amb més
participació que altres vegades
S’ han d’ explorar noves fórmules de mobilització
Possibilitat de fer una vaga general a Catalunya, però
amb garanties, copsant l’ opinió de la gent als centres
per tal de no oferir una mala imatge.
Els sindicats s’ ofereixen a anar a les assemblees als
centres, per tal d’ explicar el tema








S’ ha acordat unitàriament engegar la mobilització a partir de les juntes de
Personal, elaborar un document i que se’n faci difusió a través dels delegat/des a
tots els centres
Demandes: retorn a l’ horari anterior, dues hores docents de reducció majos 55
anys, fi de la prova pilot d’ entrevistar per part dels directors, i fer una oferta
pública adequada i proporcional al nombre d’ interins.
Debat sobre el tema, molt ampli.
CGT informa sobre mobilitzacions a partir d’ aquest acord:
http://cgtense.pangea.org/spip.php?article4623#.V_O71_CLSUk

d) Canvi data reunió 5 juny: Coincideix amb festa local. Queda el 29 de maig.
Les dates són:

7 novembre

12 desembre

9 gener 2017

6 febrer

6 març

3 abril

8 maig

29 maig
e) Administració de medicaments als alumnes:




Enguany l’ Administració ha posat per escrit (documents per a
l’ organització i gestió de centres), aquesta tasca com a
responsabilitat de la feina de vetllador/a.
USTEC es manifesta radicalment en contra, que se n’
encarregui personal sanitari. Per a més informació sobre el
nostre posicionament, féu doble clic damunt la imatge:

2. Convocatòria oposicions segons oferta pública 2015

Posicionament USTEC: En contra per les maneres, sistema, característiques,
insuficiència....Més detalls a http://www.sindicat.net/2016/juliol/opos.php

DOGC 26 juliol

300 places, totes de Formació Professional (Grups A1 i A2)

Hi ha places per a passar del grup A2 a l’ A1

Temaris Ordre 1996

Requisits semblants a la darrera convocatòria (títol + formació màster professorat)

Tendència a la paritat en els nomenaments de membres de tribunals (es podrà
optar a formar part)
Convocatòria:

(doble clic)

convocatoria.pdf

3. Informacions sindicals:

a) CGT Informació sobre Jornada educació d’ adults:
http://cgtense.pangea.org/IMG/pdf/notes_de_la_jornada_sobre_educacio_de_persones_adultes.pdf

b) Xerrades informatives oposicions:


USTEC organitza a Barcelona, 13 octubre, INS Jaume Balmes BCN , a les 11 i
les 18h. També a les altres províncies.

c) Informacions CCOO sobre oposicions:
http://fp.ccoo.cat/2016/09/convocatoria-doposicions-fp-tota-la.html
https://drive.google.com/file/d/0B4FxruDWqNiFckh1WEY4aFpXb2c/view
d) Informacions CGT sobre oposicions:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingresacces-cossos-docents

e) Informació CCOO sobre curs preparació a aquestes oposcions FP:
http://publica.ccoo.cat/2016/09/curs-oposions-FP.html
f) CCOO sobre la reclamació d'indemnització de contracte laboral a partir de les
sentències europees:
http://educacio.ccoo.cat/2016/09/reclamacions-temporals-sentencia.html
g) USTEC Full informatiu substituts i interins: El teniu a tots els centres i en format
digital fent doble clic damunt la següent imatge:

