ASSEMBLEA ZONA TERRASSA 29/05/2013
Assisteixen 15 centres: 13 Terrassa ( 10 Escoles i 3 Instituts), 1 Escola de
Viladecavalls, 1 Escola de Matadepera; i els sindicats, USTEC, CCOO i CGT.
Temes tractats
1. Informacions Vàries
2. Explicacions del futur decret de plantilles?
3. Propostes dels centres de futures mobilitzacions ( Acord de l’anterior
reunió de zona)
4. Informació reunió Comissió Defensa de l’Educació Pública
5. Acords
1. Informacions Vàries:
S’expliquen els fulls informatius que porten les organitzacions sindicals: Cartell de
la Concentració del dijous 30 de maig a les 18h davant del Departament
d’Educació convocada per tots els sindicats d’educació, full vers les adjudicacions
d’estiu per a funcionaris i personal interí, full calendari de mobilitzacions, Cartell de
manifestació del dissabte 1 de juny a les 19h plaça Universitat convocat per la
Plataforma, full explicant el procés de negociació a la mesa sectorial, Carta al Mas
per anar més allà del català en el tema LOMCE,

2. Explicacions del futur decret de plantilles
El Departament intenta imposar un decret de plantilles que buscar aniquilar la
democràcia als centres i deixa la confecció de les plantilles i la definició dels llocs de
treball en mans de l’administració a través de les direccions, a les quals permet de
triar i remenar també en la borsa d’interins/es. Els llocs de treball d’un centre han de
ser llocs ordinaris i les especialitats s’han de cobrir amb formació del professorat a
càrrec del Departament, que n’és el responsable. L’accés a un lloc de treball d’un
centre públic no pot dependre de les preferències d’una sola persona, sinó que ha
de ser per procediments objectius i transparents.
El decret és un instrument de reconversió de llocs de treball i de recol·locació del
professorat. Significa la desregulació de les nostres condicions de treball i situa els i
les docents en la indefensió. És l’agressió més forta contra les nostres condicions de
treball i contra el funcionament democràtic i participatiu en els centres públics que
s’ha produït des del franquisme.
3. Propostes dels centres de futures mobilitzacions ( Acord de l’anterior
reunió de zona)
•
•
•
•
•
•
•
•

Caminar des de l’escola fins el centre de la ciutat
Concentracions davant Ajuntament i/o Serveis Territorials
Deixar de fer Colònies
Deixar de fer algunes de les burocràcies que es fan en els centres
No realitzar les Competències Bàsiques
Treure l’alumnat al pati a l’última hora de la tarda
L’AMPA organitzi les colònies de P5, 2n, 4t i 6è en el centre
Aprovat general pel curs vinent

•
•
•

Sortir un dia a la setmana al carrer, a l’hora del pati, amb pares,mares,
estudiants i docents
Eliminació de l’avaluació continua
Tancades en els centres al llarg del curs

4. S’informa del debat que es va produir amb la reunió de la Comissió en Defensa
de l’Educació Pública i les persones que van participar a la concentració del 9
de maig davant de l’Ajuntament i que s’autodenominen Assemblea groga. El
debat es situa en que les persones que formem part de la Comissió la definim
com una coordinadora de representants de diferents col·lectius i les persones
de l’Assemblea son a títol individual. Es plantejava que aquests podrien enviar
una persona de l’Assemblea com el seu representant a la Comissió però no ho
tenien clar. Bamp quedar per una altra reunió.

5. ACORDS

Recollir propostes del vostre centre per tal que a l’última
reunió de zona puguem decidir un calendari de
mobilitzacions/accions per l’inicií del curs
PROPERA I ÚLTIMA ZONA EL DIMECRES 12 DE JUNY a les 12h

Assemblea zona de Terrassa

