RESUM ASSEMBLEA DE ZONA HORTA-GUINARDÓ 15/10/15

Centres assistents: Escola Carmel, Escola Font d’en Fargues, Institut Ferran Tallada
Sindicats: USTEC, CCOO, CGT
INFORMACIÓ
. A molts centres la gestió de la reducció de dues hores lectives per a majors de 55
anys ha estat conflictiva degut a l’ambigüitat de les Instruccions de principi de curs. A
les del curs passat s’especificava que les tasques per cobrir aquestes reduccions podien
fer-se en un “temps de permanència no necessàriament al centre”. Per a aquests
docents, el temps de feina “a casa” passava de 7’5 a 9’5h. Les condicions per a aquest
curs són les mateixes, malgrat que la redacció de la normativa no sigui tan clara. (CGT)
. Cobrament del 25% de la paga extra 2012: Als pressupostos de l’estat hi ha aprovada
una partida per fer efectiu aquest pagament abans de finals d’any. Hi ha una moratòria
per a la seva aplicació des de les comunitats autònomes. De moment el Departament
no ha dit res. (USTEC i CCOO)
. L’assemblea d’Escoles Bressol Indignades, reunida aquest mes de setembre, reclama
personal de suport per al temps del migdia. (Serveis privatitzats des del Tripartit). El
termini per a què l’Ajuntament respongui era el 14 d’octubre. Si no hi havia resposta, a
partir del dia 15 començarien accions com ara la concentració del dia 15 a plaça Sant
Jaume. (CGT)
. Saludem el Josep Maria Isún de CCOO i l’Esther del Alcázar de CGT que fins ara han
treballat en aquesta zona, i els representants que s’incorporen, Aran Clemente i Elena
Calvo respectivament.
RODA DE CENTRES
Escola Carmel: Malgrat ser un CAEP, ràtios força altes. TEI i vetlladora, segons criteri
Consorci. Afegeixen que tenen moltes necessitats.
Escola Font d’en Fargues: Grups plens (P3 a 26) TEI i vetlladora, adequat.
Institut Ferran Tallada: Vetllador, adequat segons criteri Consorci. Destaquen que
resulta absolutament insuficient. Demanen integradors, el Consorci no els dona.
Demanen també mediadors.
Tots els centres denuncien que molts docents s’han incorporat als centres el mateix dia
14 de setembre.

VALORACIONS
. Malgrat que a les escoles presents s’ha aplicat adequadament la cobertura de la
reducció de dues hores dels docents majors de 55 anys, CGT opina que les dotacions
previstes pel Departament són insuficients. Tots els sindicats hem constatat que es
generen problemes als centres i amb freqüència es culpabilitza als treballadors que
s’acullen a aquest dret i als sindicats.
. Valoració negativa de la incorporació tardana als centres (el dia que comencen les
classes) del personal nomenat a finals d’agost.
. USTEC considera que hauria de ser innegociable que les substitucions fossin efectives
des del primer dia, opinió que és compartida també pels altres sindicats presents.
. Valoració negativa de les ràtios molt altes en centres “d’alta complexitat”. Es constata
la necessitat d’incrementar el personal de suport: vetlladors, integradors i mediadors.
Les dotacions previstes per enguany de “l’escola inclusiva” (ex. incorporació de 6 TEIs a
BCN) és molt insuficient.
. CCOO i la resta de sindicats plantegen que fins quan haurem de patir unes condicions
(com ara l’increment d’hores lectives) que d’entrada eren “mesures excepcionals”.
ACORDS
. Confeccionar i enviar als centres graella per recollir dades sobre les condicions actuals
als centres i posar-ho en comú a la propera assemblea (bolets o tancament de grups;
ràtios; plantilles: docents i personal de suport; aplicació de les reduccions i cobertures
2h majors 55 anys...)
PROPERES ASSEMBLEES DE ZONA
19 de novembre al Centre de Recursos del Carrer Thous, a les 13h

