RESUM REUNIÓ ZONA TERRASSA

20/09/2017

Hi assisteixen representants de les escoles; Pau Vila, Francesc Aldea, Marià
Galí, Agustí Bartrà, Sant Llorenç, Abat Marcet, Ponent i Josep Ventalló, dels
instituts; Montserrat Roig i Torre del Palau i sindicats CCOO, CGT i USTECSTEs.
TEMES TRACTATS
Fem roda de presentació de les persones assistents i de quina és la situació en
els diferents centres en l’inici de curs.
Escola Agustí Bartrà: Retard en ½ vacant d’anglès.
Escola Ponent: Inundació de les classes d’infantil. Falta una TEI. Manca de
recursos per desplegar escola inclusiva. Volen hores de vetlladora per atendre
la diversitat que tenen.
Escola Josep Ventalló: Les obres del menjador no estaven finalitzades al
setembre.
Escola Sant Llorenç: Milloria respecte a d’altres cursos. No és pot treballar en
una escola inclusiva com caldria. Falten recursos per atendre la diversitat que
tenen.
Escola Cesc Aldea: Normalitat.
Ins Montserrat Roig: Han passat de 4 unitats a 5 unitats en primer ESO, a
causa de la mala planificació i de la gran demanda per entrar al centre. En
setembre no han estat acabades les obres per atendre la incorporació d’aquest
grup extra. Han tingut una retallada d’hores de vetlladora, de 30 a 15 hores,
però finalment s’han tornat a recuperar.
Escola Pau Vila: Necessiten més hores de vetlladora. Tenen tres “bolets” a 3r,
4rt i 5è.
Escola Abat Marcet: A data 1 de setembre van faltar 5 persones.
Començament de les classes només faltava una persona.
Ins Torre del Palau: Han passat de 3 unitats a 5 unitats en primer ESO, a causa
de la mala planificació i de la gran demanda per entrar al centre. Antic centre
de primària, que no està preparat per tenir més de 800 alumnes. Es produeix
una situació de massificació molt greu.
Els asssistent debatem que una de les principals problemàtiques que ens
trobem en els centres públics, és la massificació i les altes ràtios. Ha de ser
una de les principals demandes tant en la lluita més general com en la més
local. Es recorda la proposta que es va parlar a anteriors reunions de la

possibilitat de convocar una manifestació a Terrassa en contra de la
massificació i que passi per implicar als diferents membres de la comunitat
educativa (professorat, alumnat, famílies).
Entre els assistents debatem la situació generada als centres de treball a
conseqüència del desplegament de la LEC: decret d’autonomia, decret de
direccions i decret de plantilles. Hi ha l’opinió generalitzada que en alguns
centres s’ha instaurat clientelisme i amiguisme per part d’algunes direccions
que creen places perfilades per gent propera i/o amiga i utilitzen el procediment
d’entrevista de forma indiscriminada. Es considera que aquesta forma de
gestionar els centres públics és molt propera a la de gestió dels centres privats.
Es recorda que això està amparat per la normativa implementada pel govern de
Junts pel Si.
S’explica, com exemple, el que va succeir a l’Ins Can Jofresa, on al mes de
juny la direcció va realitzar tres no continuïtats, enteses per la Junta de
Personal, com mal fonamentades i injustes. Aquesta situació va provocar la
intervenció de la Junta, però no es va poder reconduir. El resultat és que tres
persones van tenir que marxar del centre. Davant de casos semblants,
debatem que possiblement la creació de “comitès d’empresa”/assemblees de
treballadors als centres serien útils per fer de “contrapoder” a aquestes
direccions que fan de gestors i caps de personal i es pensen que el centre es
seu. L'altre idea, envers aquesta proposta de «comitès d’empresa”/assemblees
de treballadors» que es veu com a positiva, però més localitzada segons cada
centre, seria la lluita més col·lectiva més necessària de forma immediata; el
conjunt de persones interines es troben en una situació cada vegada més
precària i debilitada que augmenta per l' l'aïllament i individualitat de les
treballadores i ens hem d'unir per a la lluita de forma més unida
Per últim debatem de que es pot fer des de l’escola publica davant el que està
passant durant tot el matí (intervenció del govern espanyol contra les
institucions catalanes).
Acabem la reunió a les 13,40 hores.

