
Zona Baix Vallès 

07.03.18 Ateneu de Cerdanyola - Sala 12 (12.15h) 
 

1. Vaga General Feminista 
2. Proves externes 3èr de primària 
3. Resposta davant la criminalització i acusacions d’adoctrinament envers el col.lectiu docent i els atacs a l’educació 

pública (manifestació i assemblees)  
a. Convocatòries d’assemblees de docents  

4. Oposicions (novetats i modificacions normativa) 
5. Recuperació paga extra 2012. Reivindicacions pendents (a Ensenyament) 
6. Preinscripció 
7. Altres convocatòries 

a. Campanya desmilitaritzem l’educació - 14 de març 
b. Altres convocatòries per dissabte 17 de març (Pensions, Llei Mordassa, Unitat contra el feixisme) 
c. Vaga General Educativa a Andalusia per l’estabilitat del professorat interí. 

1. Vaga General Feminista 

Cridem a participar de totes les accions territorials i manifestacions convocades a les diferents poblacions i a la gran                   

manifestació de la tarda: 18.30h Passeig de Gràcia amb Diagonal. 

 

Espais de cures. S’estan organitzant grups d’homes per encarregar-se de tot el relacionat amb les cures per facilitar                  

la presència de les dones a la vaga. 

 

S’estan fent assemblees informatives i claustres per parlar de la vaga. Demanem a les direccions que siguin curoses a                   

l’hora de comunicar la vaga a les famílies. 

2. Proves externes 3èr de primària 
S’estan fent les proves externes de 3r de primària. Recordar que les proves externes no són un examen més dels                    

marcats al currículum. No són diagnòstiques, avaluen només dues competències. Són les mateixes a les escoles de                 

gran complexitat i a les concertades d'elit. No tenen present l'entorn socioeconòmic ni la particularitat de cada                 

centre, grup o persona. No obligatòries. 

 

Recordem que El Pais país va publicar un rànquing (amb els resultats de les avaluacions). FAPAC recolza a les                   

famílies.  

 

Les direccions haurien d'explicar-les a les famílies i als docents i que NO son obligatòries i que no cal que es facin. 

3. Resposta davant la criminalització i acusacions d’adoctrinament envers               
el col.lectiu docent i els atacs a l’educació pública (manifestació i                     
assemblees) 

Dissabte 17 de març s’ha convocat una Manifestació unitària. 17h Passeig de Gràcia / Ronda Sant Pere. L’Escola No 

Té Por (convoquen ANC, FAPAC, USTEC, SEPC, SE, Docents per la República, i més). CGT crida a fer un bloc per 

l’educació pública (16.30h davant la Borsa de Barcelona). 

 

Ja s’estan organitzant autocars per anar a la manifestació. Més informació a www.lescolanotepor.cat apartat              

“Convocatòria”. 

 

USTEC ha publicat l’Eina: No et mosseguis la llengua. Cobertura legal per perdre la por a tractar continguts                  

democràtics dins l’aula. 

Resum - Assemblea de zona Baix Vallès - Març 

http://www.lescolanotepor.cat/
http://www.sindicat.net/w/docs/eina488.pdf


 

Convocatòries d’assemblees de docents: 

USTEC convoca Assemblea de treballadores per la llibertat de càtedra i la llibertat d’expressió... (No et mosseguis                 

la llengua) 14 de març a les 18h a l’Institut Balmes(Carrer de Pau Clarís, 121). 

 

CGT convoca al professorat a una Assemblea el pròxim 11 d’abril, a les 18:30h a la nostra seu (Carrer Pare Lainez, 18,                      

Àtic, Barcelona) i reitera a la resta de sindicats la voluntat de convocar i organitzar conjuntament aquesta i/o d’altres                   

assemblees per tal de debatre i decidir, amb el màxim de professorat possible, com responem i revertim els                  

gravíssims atacs que estem patint. 

4. Oposicions (novetats i modificacions normativa) 
S’han nomenat els tribunals. I s’ha publicat la llista definitiva de persones admeses i excloses.  

 

Modificació normativa estatal. Segons el Departament, la modificació de la normativa estatal sobre el reglament de                

les oposicions no serà aplicable a les 2.000 places ja convocades. Aquestes modificacions del procés selectiu                

s’aplicaran en les properes convocatòries. 

 

Les modificacions són les següents:  

 

A) En la part del temari de totes les especialitats l’aspirant disposarà d’una 1 bola més per fer la tria. 

B) Es modifica la ponderació de la fase d'oposició i la de concurs, que passen d’una relació dos terços/un terç a un                      

60% (fase d’oposició) / 40% (mèrits). Legalment es pot arribar al 44%. I és possible l’alteració de l’ordre de les proves                     

(no es fa per criteris econòmics). 

C) En la fase de concurs l'antiguitat passa de valer 5 punts a 7 i de computar-se 1 punt per any a 0,7 per any. Es                          

demanen 10. 

 

La majoria de sindicats de la mesa sectorial demanen un Pacte d’estabilitat pel docents interins. S’ha demanat                 

estadístiques sobre les persones interines per fer un pacte d’estabilitat adequat a la realitat. Aquest curs s’han donat                  

20.000 vacants. 

 

Diuen que la data d’inici de les oposicions seria el divendres 13 d’abril les proves de català i castellà i el 14 d’abril                       

l’acte de presentació. S’ha de publicar al DOGC. L’horari de realització de les proves seria els dissabtes i algunes                   

tardes entre setmana. 
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PREVISIÓ DE PLACES A OFERIR EN LES CONVOCATÒRIES DEL 2018 AL 2022. Aquesta previsió quadra amb les nostres                  

expectatives. Recordem que tot això surt de les tirades de orelles d’Europa. 

 

 

Taula realitzada per CCOO 

5. Recuperació paga extra 2012. Reivindicacions pendents (a Ensenyament) 
A la nòmina d’abril es farà efectiu l’abonament del 20,77% de l’últim tram de paga extraordinària de l’any 2012. 

 

Per calcular el que es cobrarà de més el mes d’abril, heu d’anar a la nòmina de novembre del 2016 i sumar els dos                        

complements (003S i 085S).  

 

Respecte a les persones ja jubilades o que es jubilin en breu, l'abonament es farà d'ofici per a tot el personal que va                       

percebre la tercera fracció corresponent a la quantitat equivalent al 34,42% pel mateix concepte el mes d'abril de                  

2017. En cas de dubte sempre és millor sol·licitar-ho. 

 

Ara ens queden, entre d’altres, recuperar la paga del 13 i del 14!! S’està negociant. 

6. Preinscripció 
S’estan realitzant portes obertes a molts centres de la Zona. A molts municipis fan una “festa de la pública” on es fa                      

una mena de portes obertes conjunta entre tots els centres públics del municipi en forma de jornada festiva. 

 

La preinscripció dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria es podrà               

realitzar del 13 al 24 d’abril. D’aquesta manera, el Departament d’Ensenyament redueix el calendari del procés de                 

preinscripció gairebé un mes, des que la família presenta la sol·licitud fins que coneix el centre en el que ha obtingut                     

la plaça, d’acord amb la petició reiterada de diferents sectors de la comunitat educativa. 

  

La reducció del procés no afecta a la durada del termini de preinscripció –que es manté amb aproximadament els                   

mateixos dies que l’any passat-, ni tampoc al de matriculació de les famílies. 

  

Novetat als ensenyaments postobligatoris 

 

Enguany s’incorpora, com a novetat, la preinscripció electrònica en els cicles formatius de grau superior d'FP, que                 

comporta la possibilitat de formular telemàticament la sol·licitud, sense necessitat de tràmit presencial. Tampoc              

caldrà aportar documentació en paper d’aquelles dades de què l’Administració ja disposi.  

S’està donant un ball de Cicles Formatius de la comarca. S’ha tornat a demanar a Serveis Territorials que expliquin els                    

criteris per realitzar aquests canvis. Alguns centres no ho veuen clar. Per exemple, l’Institut La Ferreria que s’ha                  

concentrat avui a Serveis Territorials. 
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7. Altres convocatòries 

a. Campanya desmilitaritzem l’educació - 14 de març 

Un any més, l’exèrcit torna a ser present al Saló de l’Ensenyament de Barcelona i, com cada any des de 2008, la                      

Campanya Desmilitaritzem l’Educació també hi serem per defensar una educació basada en el foment de la cultura                 

de pau, el diàleg, la convivència i l’antimilitarisme. Es ralitzarà una acció reivindicativa dimecres 14 de març al Saló de                    

l’Ensenyament. 

b. Altres convocatòries per dissabte 17 de març (Pensions, Llei Mordassa, Unitat 
contra el feixisme) 

● Pensions: 11h Plaça Urquinaona 

● Llei Mordassa: 11h Plaça Urquinaona 

● UCFR - Drets civils i socials per a tothom. Unim-nos contra el feixisme, el racisme i la islamofòbia. 12h: Parc 

Josep Serra Martí (Canyelles L3) · 13h: Plaça República · 14h: Virrei Amat.  

c. Vaga General Educativa a Andalusia per l’estabilitat del professorat interí 

El dilluns 12 de març els i les docents andaluses estan cridades a la vaga per lluitar per l’estabilitat del professorat 

interí sota el lema “Els qui hi són, és queden”. A altres comunitats autònomes s’estan convocant assemblees.  
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