RESUM REUNIÓ ZONA VALLÈS OCCIDENTAL NordOest
RELLINARS, TERRASSA, VACARISSES, VILADECAVALLS I ULLASTRELL

Hi assisteixen representants dels centres: Abat Marcet, Pau Vila i Dinarès, Marià Galí, Ins.
Montserrat Roig, Joan Marquès Casals, Roser Capdevila, Josep Ventalló i escola Ponent i
sindicats de Intersindical-CSC, CCOO, CGT i USTEC-STEs.

18.09.19 – Centre Cívic President Macià, Terrassa(12h)
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. El
problema més significatiu són les ràtios de gran part dels centres de la zona. Falten
tutors/es, especialistes... en la major part dels casos perquè el nomenament s’ha fet tard i
s’estan incorporant aquesta setmana.
Un centre ens comenta que en el seu cas tenen tot el personal però que estan a
31-30 alumnes a 5è mentre que 6è està a 28. Estan dotats de mitja persona més que
acabarà sent una sencera però de moment, mitja és el que tenen. El mobiliari que
necessitaven els va arribar ahir dimarts. Quant a l’aula d’acollida, tenen 9-10 alumnes i
per això reclamen mitja persona.
Un altre centre ens comenta que compten amb tot el personal però que han retallat
algunes hores de vetlladora.
A un tercer centre ens comenten que falta un terç de P3 i que es va incorporar just
abans de l’inici de les classes. Tenen una vetlladora a 25 hores per a 9 nens i nenes de
diferents cursos i amb necessitats molt diverses i la solució que han trobat és que la
vetlladora porti un walkie en comunicació amb els tutors i les tutores dels casos més
greus.
A 5è i 6è tenen vacants.
A un institut manquen encara diversos professionals ( ½ de MALL, 1/3 SIEI, ½ de
música... ). Alguns estan assignats però no han arribat encara al centre. Avui ha
començat una tutora. Quant a la ràtio, a tall d’exemple, a una classe de batxillerat tenen
38 alumnes.
Un altre centre ens comenta que tenen 1 vetlladora per tota la escola amb un nen
que ha començat P3 amb grans necessitats i que només ell necessitaria estar cobert tot el
dia per la vetlladora. A tercer tenen un altre cas que també requereix moltes hores de
suport. Maquen hores i tothom fa de tot. Encara falta 1/3 de música. La ràtio està a 27-28.
Hi ha un altre cas on compten amb tota la plantilla tot i que comenten que alguns/es
tutors/es es van incorporar més tard. La ràtio la tenen a 27 i van arribant alumnes.
Hi ha el cas d’un Institut Escola creat el curs passat que es troba en una situació
bastant caòtica donat que les classes són molt petites i manquen aules (anglès i música).
Tampoc no tenen gimnàs. Les alarmes sonen a diferents hores donat que els horaris de
l’alumnat no coincideixen. Se suposa que els dotaran amb un altre edifici petit proper al
centre però que suposarà haver de sortir fora amb l’alumnat per tal d’anar a les aules que
allà s’instal·lin.
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Per últim, un centre ens explica que ahir va arribar 1/3 d’EE que faltava. Sobre les
ràtios, ens comenta en principi tenen un acord am el Departament de no matrícula viva
per absorbir un altre centre però ja els han dit que en cas de necessitat els enviaran més
alumnes. Hi ha classes a 27 i no saben si arribarà més alumnat. Aquesta és la realitat
amb la que es troben actualment.
A mode de tancament, reflexionem sobre la importància d’organitzar-nos docents i família
donada la situació en la qual ens trobem actualment a la majoria dels centres.
INFORMACIONS DIVERSES
➔ USTEC-STE’s
 eina: ANTIGUITAT I EXPERIÈNCIA DOCENT: ENS CAL RECUPERAR-LES
 full informatiu: INICI DE CURS: L'EDUCACIÓ SEGUEIX ENCALLADA EN LES

RETALLADES
 TRÍPTIC AVALUACIÓ INTERINS
 TRIPTIC INFORMATIU NOVETATS BAIXES I ABSÈNCIES
➔ CCOO
 Manifest inici de curs.
 Jubilacions
 A la web ho ha informacions sobre: cursos opos, permisos, borsa...

➔ 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.
➔ INTERSINDICAL-CSC
 Des dels diferents sindicats ja podem enviar mails al correu dels docents.
 Seria interessant poder aplicar el vot electrònic per a fomentar la participació cara a les

properes eleccions sindicals.
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ALTRES TEMES
➔ 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:

Dimecres 18 de SETEMBRE
13 de NOVEMBRE

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 manté que ens manca espai per a
organitzar-nos.
Intersindical-CSC afegeix que les assemblees de zona no recullen la representativitat en
relació a la força de cada sindicat per % de vots i que tenen poca vitalitat i incidència
( pocs mestres/professors i professores pel total de centres ). A la majoria de comarques
han deixat d’existir aquestes assemblees de zona. Finalment, planteja que potser seria
interessant buscar altres sistemes de coordinació amb els enllaços i el professorat
d’escoles i instituts.
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 per al proper
DIMECRES 9 d’octubre a les 12h al Centre Cívic President Macià (Terrassa). per
tractar el tema de la Llei Aragonès i si s’escau algun altre tema també

➔ 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:
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-

Ahir dimarts 17 de setembre a les 11h hi va haver una
concentració a la Plaça Sant Jaume.
Concentració el 25 de setembre a les 18h davant el Parlament.
Dissabte 19 d’octubre hi ha una MANIFESTACIÓ (lloc a
concretar).

Per què és important ATURAR la #LleiAragonès

ASSEMBLEES DE ZONA
Calendari Curs: 2019-20 (1r trimestre)
Dimecres 18 de SETEMBRE
9 d’ OCTUBRE
Assemblea Extraordinària
13 de NOVEMBRE
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A les 12h al Centre Cívic President Macià (Terrassa)
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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