RESUM DE L’ASSEMBLEA DE ZONA SANTA COLOMA DE GRAMENET
DATA: 28 DE GENER DE 2016
Assistents: Núria i Laia (Escola Primavera) Aran (CCOO), Arnau (CGT) i Emma (USTECSTEs). S’excusa: Institut Can Peixauet i Escola Torre Balldovina.

1 Roda de centres
A l’Escola Primavera, com a altres centres de Santa Coloma hi ha nova persona al càrrec
d’inspecció.
Informen de que arrel de la no substitució del TEI han de desmuntar des-doblament per
poder cobrir les necessitats d’atenció a P3.
Hi ha hagut poc moviment d’alumnat i la majoria de grups ronden els 26-27 alumnes.
2 Informació mesa sectorial
S’informa de les següents qüestions:
• Es cobreixen des del 1r dia les substitucions en centres de menys de 18 grups a les
escoles i menys de 8 grups d’ESO a instituts..
• Les funcionàries (per tant també les interines) a partir del primer dia de la 37a
setmana de gestació podran demanar un permís retribuït fins a la data del part. En
el cas d’embaràs múltiple serà a partir de la 35a setmana. Està pendent
d’aprovació a la Mesa General de la Funció pública.
• Resta oberta la Borsa per al personal docent amb el nou requisit de certificació
negativa de penals.
• Resta també oberta fins el dia 2 de febrer la modificació de dades a la Borsa de
personal docent.
• El Decret d’atenció educativa preveu que els centres Educació Especial atenguin
només casos severs i que la resta de casos siguin integrats a les escoles
ordinàries. Tots els presents coincidim en que per fomentar la veritable integració
cal dotar els centres de recursos materials i sobretot humans.
3 Funcionament democràtic de centres
Es percep, de forma general, un excessiu poder per part de algunes direccions i que mal

entès provoca situacions de desequilibri en matèria de dret laboral i fins i tot en alguns
casos genera dinàmiques molt negatives en el conjunt de la comunitat educativa a la qual
pertanyen. Particularment alguns Instituts de la zona pateixen aquesta situació.

4 Previsió oferta educativa
S’informa que al Baix Llobregat el Departament té intenció de tancar fins a 21 grups de P3
però que s’està lluitant per minimitzar aquestes intencions.
Malauradament a Santa Coloma els sindicats no disposem de xifres ja que l’administració
no les ha facilitades. Tots els presents coincidim a entendre com a necessari l’aposta per
l’Educació pública de Qualitat, i que, en general, a priori, no es tanqui cap grup abans de
la finalització del període de preinscripció a P3 i 1r ESO. (hauria de ser una prioritat pels
governs a tots els nivells).
Només tenim coneixement de que estava previst construir institut escola però actualment
està aturat el projecte.
Considerem que, com a mínim, els barracons haurien de donar pas definitiu a edificis a
l’alçada de la dignitat que mereix l’educació dels ciutadans.
5 Altres
Referent a Salut:
• S’informa de que davant de qualsevol indici de problema de salut pot demanar-se
visita a la doctora del treball per valorar i d’alguna manera documentar l’expedient
de salut dels treballadors. Així com sol·licitar l’adaptació del lloc de treball al Servei
de prevenció de riscos laborals.
• En el cas del nòduls cal remarcar que és l’única malaltia professional contemplada
al personal docent.
Referent l’Assemblea de Zona:
• S’aborda la reflexió compartida sobre l’objectiu i el grau d’assoliment de
l’Assemblea de Zona per donar resposta a les necessitats de les Escoles. Fent
memòria coincidim en que, la crisi econòmica, el canvi generacional, el decret de
direccions i les polítiques neoliberals han minvat la capacitat de reacció de gran
part dels membres de la comunitat educativa. Es comparteixen experiències
d’altres territoris excepcionalment exitosos com el Vallès Occidental.

Es recorda que:
Cap al mes d’abril s’acostuma a obrir la convocatòria per sol.licitar les Comissions de
Serveis.
S’informa de que:
- Som Gramenet, amb el suport de l’Assemblea Groga de Gramenet i la Federació
d’AMPA’s, ha presentat al Ple de l’Ajuntament una Moció que ha estat aprovada, per tal de
gestionar l’excedent de menjar dels centres.
- Alguns centres també han iniciat un Intercanvi de roba entre escoles.
S’acorda convocar nova assemblea de zona per:

dijous 25 de Febrer a les 17h, als Serveis Educatius de SCdG

