Zona Baix Vallès
06.06.18 Ateneu de Cerdanyola - Sala 12 (12.15h)
Amb l’assistència de centres de Badia del Vallès, Berberà del Vallès, Cerdanyola, Montcada i Reixac i el
sindicat CGT Ensenyament
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6.
7.

Resposta a la repressió mediàtica, judicial i policial que estem patint els docents i els centres educatius
a. Suport a l’Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca
Preinscripció i tancaments de línies
Adjudicacions d’Estiu
a. Terminis
b. Principals novetats:
c. A tenir en compte:
d. Algunes consideracions
Oposicions
a. Aspirants del procediment d’ingrés
b. Aspirants dels procediments d’accés
Borsa de treball docent
a. Nomenament (i cobrament) del mes de juliol
b. Accés per als aspirants aprovats no seleccionats a les oposicions
Retallades pendents
Altres
a. Llocs de treball específics
b. Reducció 2 hores majors 55 anys
c. L’escola Viaró sancionada per la seva política de contractació masclista
d. [FORMACIÓ] Curs d’estiu per a professorat de secundària i cicles “EDUCACIÓ I ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA, aprenem a
desaprendre”
e. “Curs d’estiu adreçat a professorat de secundària, de cicles formatius de grau mig i de grau superior, ofert per l’Ateneu
Cooperatiu del Vallès Occ., CGT Ensenyament, la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya i la Univ.
Autònoma de Barcelona (20 hores lectives + 10 hores pràctiques).
f. [Plataforma Educació en Economia Crítica] QUÈ HI PINTA LA BANCA A LES ESCOLES? Campanya Aturem l’EFEC
g. Assemblees de zona 18-19

1. Resposta a la repressió mediàtica, judicial i policial que estem patint els
docents i els centres educatius
DIUMENGE 10 de juny: Manifestació Deixeu l’educació en pau!, Volem
#EducarEnLlibertat, Barcelona. 12h Plaça Universitat (fins al Passeig Lluis Companys);
davant la campanya judicial i mediàtica contra els i les docents de diferents centres
educatius de Catalunya, els intents de criminalització del professorat i la
instrumentalització i us partidista de l’activitat educativa.
Manifest MUCE- Manifest Unitari
El cas d’El Palau ha arribat al Parlament, on segurament s’aprovarà una moció de
recolzament (a totes les docents encausades i contra els atacs a l’escola, en general).
El mateix diumenge 12, Marxa per la llibertat (Cerdanyola). Plaça Abat Oliva, 10 de
juny. Punt d’arribada a les 12h. Plaça de l’Ajuntament de Sant Cugat. A les 12.30h
lectura del manifest a càrrec de l’Arcadi Oliveres.

Suport a l’Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca
Si voleu mostrar el vostre suport, individual o col·lectiu (claustre, centre, assemblea) a les companyes de l'INS Palau
podeu seguir al twitter (@9delpalau):h
ttps://twitter.com/9delpalau?s=09
o per facebook https://www.facebook.com/9delpalau/
o enviar mail a solidaritatprofessoratelpalau@gmail.com
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2. Preinscripció i tancaments de línies
Cap canvi des de l’última assemblea. D’acord amb les informacions que tenim a data d’avui, ja s’ha anunciat la
previsió de tancaments de grups de P3 a les següents escoles al Baix Vallès:
➔ Escola Saltells (Cerdanyola del Vallès)
➔ Escola Pinetons (Ripollet)
➔ Escola Pablo Picasso (Barberà del Vallès)
La lluita de les famílies organitzades en plataformes està donant fruïts, per exemple a Badalona, on s’ha ampliat
l’oferta pública amb noves línies de P3. A Barcelona o Masnou, i altres municipis, també s’està lluitant per aconseguir
places públiques i de proximitat o el no tancament de línies de P3 públiques.
Animem a participar a les diverses accions que s’estan duent a terme contra els tancament de grups de P3, contra
la massificació als centres de secundària i contra la supressió de Cicles Formatius. Participem a les assemblees de la
comunitat educativa i a les plataformes locals que s’han aixecat contra els tancaments de línies. Organitzem-nos i
lluitem als espais assemblearis de treballadores i treballadors.

3. Adjudicacions d’Estiu
Terminis
●
●
●

●
●
●
●
●

Funcionaris de carrera: del 7 al 22 de maig de 2018
Personal interí: del 24 de maig al 7 de juny de 2018
Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals: del 15 de maig a l’1 de juny
de 2018 La sol·licitud es realitza presencialment als serveis territorials d’Ensenyament o al Consorci
d’Educació de Barcelona
Professors que han superat el procés selectiu: del 12 al 19 de juny de 2018
Propostes de les direccions dels centres: del 6 al 20 de juny de 2018
Resolució d’adjudicació de destinacions provisionals: Juliol de 2018
Termini per presentar reclamacions: tres dies des de la publicació de la resolució
Resolució d’adjudicació de destinacions provisionals: Juliol de 2018
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Principals novetats:
●
●
●
●
●

Funcionaris del cos de mestres poden accedir en fase prèvia a llocs ordinaris de Matemàtiques, Llengua
Catalana i Llengua Castellana en instituts al 1r cicle de l’ESO.
Al PROCEDIMENT PREVI: f) Llocs de MA, LC i LE per a mestres funcionaris de carrera per impartir classes a 1r
i 2n d’ESO.
A la Fase 1. Propostes de les direccions (funcionaris): Llocs ordinaris en centres de màxima complexitat
(CMC) i en centres d’educació especial CEE.
A la Fase 6. Propostes de les direccions (interins): Llocs ordinaris en centres de màxima complexitat (CMC )i
centres d’educació especial CEE.
A la Fase 10. Propostes de les direccions (interins mitjans vacants): Llocs ordinaris de mitja dedicació en
centres de màxima complexitat i centres d’educació especial.

A tenir en compte:
➔ Professorat Interí Bloc 1 està obligat a participar: mínim 30 peticions per jornades completes i mínim 10 si
són mitges jornades (voluntàriament fins a 60 en les dues dedicacions) i pot ser destinat d’ofici.
➔ Professorat interí amb llicència infantament o de baixa a 1 de setembre, quedarà suspesa l’alta laboral fins al
dia de la seva presa de possessió efectiva al centre, excepte que hagi tingut el curs 2017-2018 un
nomenament fins al 31 d’agost de la mateixa dedicació (jornada) que l’adjudicat i no hi hagi variació en el
codi empresarial de cotització a la Seguretat Social.
➔ Es faran entrevistes per llocs específics i de màxima complexitat quan l’interí/na no hagi treballat en el
mateix centre el curs 2017-18. El 5 de juny es publicaran en els webs dels diferents SSTT la relació de llocs de
treball. El professorat funcionari i/o interí, voluntàriament, podrà fer arribar entre els dies 5 i 8 de juny,
ambdós inclosos, un document escrit manifestant la seva disponibilitat a mantenir una entrevista amb la
direcció del centre del lloc al qual opta. També podrà adjuntar el seu currículum i facilitar la seva adreça
electrònica.
➔ El personal interí, en la fase d’elecció, podrà demanar llocs de treball específics amb perfil professional
malgrat que no li consti acreditat a l’aplicatiu en el moment de formalitzar la sol·licitud. Per obtenir
destinació en aquests llocs sí serà imprescindible que l’acreditació del perfil professional consti en el registre
en el moment de procedir a l’adjudicació de destinacions.
➔ Torna a ser possible que la direcció nomeni personal interí per a càrrecs directius, quan ja s’hagi exercit el
curs anterior i es compti amb 48 mesos de serveis en centres públics.
➔ La direcció pot proposar la no continuïtat en el centre d’un funcionari o interí amb destinació provisional
mitjançant informe raonat i justificat. (5 dies hàbils per presentar al·legacions).
➔ Propostes de continuïtat professorat interí: cal tenir acreditats 12 mesos de serveis a la borsa i un mínim de
quatre mesos (vacant, no substitució) en el centre pel que es demana.

Algunes consideracions
Avançant al peu de la lletra el desplegament de la LEC, la política educativa del Departament d’Ensenyament
continua apostant per una educació mercantilista de persones i centres, amb una organització cada cop més vertical,
imitant el funcionament del centres privats.
El moment de les adjudicacions provisionals és aprofitat per donar preferència a les propostes de direccions en la
fase prèvia que cada cop és més àmplia, i on la plantilla a la carta permet una tria de persones que en molts casos
restaran a disposició de les direccions i enfrontades amb altres companyes interines per la disputa d’una vacant.
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4. Oposicions
Cap novetat. S’estan realitzant les segones proves: programació i unitats didàctiques.
Les persones aspirants que superin la fase d’oposició accediran a la fase de concurs. Per fer l’al·legació dels mèrits
s’han de lliurar al tribunal els documents justificatius corresponents, juntament amb el full d’autobarem disponible
quan hagi finalitzat la fase d’oposició. La documentació presentada podrà ser recuperada pels aspirants en el lloc,
la data i l’hora que els tribunals fixin.
Aspirants del procediment d’ingrés
Sol·licitud de valoració de documents
Full d’autobarem de mèrits
Aspirants dels procediments d’accés
Sol·licitud de valoració de documents
Full d’autobarem de mèrits
El professorat que ha superat el procés selectiu de les oposicions han de presentar la sol·licitud per les
adjudicacions d’estiu entre el 12 al 19 de juny de 2018.
Si us trobeu cap incidència en relació als tribunals o al procés, podeu contactar amb les delegades de la vostra
zona o escriviu-nos un mail.
Cada tribunal qualificador ha de fer pública al tauler d'anuncis del local on hagi actuat la llista provisional
d'aspirants que han obtingut la qualificació d'apte i obrir un termini de dos dies hàbils a comptar des del dia
següent de la publicació per a la presentació de reclamacions, que han de ser per escrit, davant el president del
tribunal, referides a possibles errors.
Un cop fetes les actuacions que siguin pertinents els tribunals estimen o desestimen les reclamacions presentades
mitjançant una resposta escrita. Posteriorment fan pública la llista definitiva d'aspirants que han obtingut la
qualificació d'apte i eleven l'esmentada proposta a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres
Públics.
Contra aquesta valoració els interessats poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Professorat
i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes.

5. Borsa de treball docent
➔ La primera quinzena del més de juliol es publicarà el número de barem definitiu amb la informació que
consti en el registre informàtic el 22 de juny.
➔ Cal manifestar la conformitat de continuar formant part de la borsa (obligatori per al personal substitut del
bloc 2: sense serveis prestats).
➔ Fins el 13 de juny, les persones que vulguin no ser nomenades a les adjudicacions d’estiu, ni a substitucions
fins que no comuniquin el contrari durant el curs vinent, podran emplenar una sol·licitud per demanar-ho:
“congelar-se el número”. Com a novetat: NO ES NECESSITA AL·LEGAR CAP MOTIU PER CONGELAR-SE EL
NÚMERO.

Nomenament (i cobrament) del mes de juliol
Al professorat sense nomenament al juliol i a l’agost se’ls formalitza un nomenament al juliol si es troben en la
situació següent:
● haver treballat com a substituts durant els mesos d’abril, maig i juny (almenys durant 1 dia) i
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●

haver prestat serveis com a substituts durant el curs (almenys durant 6 mesos i fins al 30 de juny de 2018) en
centres docents públics o en serveis educatius del Departaments d’Ensenyament.

El nomenament comporta l’obligació de participar durant el mes de juliol en les activitats del Pla de Formació
Permanent del Departament d’Ensenyament o en altres activitats reconegudes.
● Els cursos de formació han de tenir una durada mínima de 10 hores i, en total, cal acreditar 30 hores de
formació.
● Els períodes d’inscripció a les activitats de formació d’estiu del Departament d’Ensenyament es poden
consultar a cadascuna de les activitats.
● Abans del 22 de juny cal aportar als Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona un justificant
que acrediti la inscripció al curs.
● La formació s’acredita amb la presentació, fins al 31 de desembre, del document acreditatiu de la realització
de la formació.

Accés per als aspirants aprovats no seleccionats a les oposicions
Assignació de número d’ordre. Les persones que van superar la fase d’oposició però no van estar seleccionades i no
han prestat serveis com a personal interí i substitut docent tenen un número d’ordre superior a 40.000 i inferior a
45.000.
Les persones que van aprovar la fase d’oposició però que no van estar seleccionades i que ja formen part de la borsa
de treball de personal interí docent amb un número d’ordre inferior a 40.000 mantenen el número que tenien
assignat.

6. Retallades pendents
Recordem que el curs passat després de molts anys de retallades, les vam començar a revertir per la via de la
mobilització, i que tot i que el context ha canviat, no ens oblidem de les reivindicacions pendents. Com sempre de
nosaltres tornarà a dependre continuar pel camí de la recuperació de drets i de qualitat educativa. Per exemple:
- Reducció de l’hora lectiva pendent.
- Substitucions des del primer dia de baixes, permisos i reduccions de jornada de tot el personal.
- Prou penalitzacions a l’embaràs, maternitat i cura de fills i filles: ni descomptes, ni baixes en la cotització.

7. Altres
a. Llocs de treball específics
Les persones que formen part de la borsa de treball poden consultar els llocs específics per als quals tenen el perfil
professional en funció de la informació que consta en el registre informàtic del Departament. Les persones que
formen part de la borsa poden sol·licitar el reconeixement de perfils professionals mitjançant l’acreditació d’algun
dels requisits demanats.
Els serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona resoldran les sol·licituds i una vegada reconeguts, les
persones interessades podran demanar voluntàriament ocupar els llocs específics corresponents.
Les sol·licituds presentades fins al 31 de maig tenen efectes en el procediment d’adjudicació de destinacions
provisionals que es convoca cada curs.
Les sol·licituds presentades a partir d’aquesta data poden acreditar el perfil professional, però no tindran efectes fins
la convocatòria següent.

Resum - Assemblea de zona Baix Vallès - Juny

Ja s’han publicat els llocs de treball vacants per àrees territorials. Del 5 al 8 de juny les persones interessades poden
enviar les seves sol·licituds d’entrevista i el seu currículum a l’adreça electrònica del centre al qual opta.

b. Reducció 2 hores majors 55 anys
Amb l’ACORD GOV/70/2016, de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament
d’Ensenyament el Departament elimina la reducció de treball per raó d’edat les 2 hores de reducció per a majors 55
anys i així com el cobrament dels mesos d’estiu per al personal interí.
Ens redueixen 2 hores complementàries, copiant del curs passat, les mateixes tasques que substituïen les 2 hores
lectives. Ens demanen fer a casa el que podem fer al centre. I per tant, no hi ha reducció de treball per raó d’edat. Es
ressent el treball en equip ja que les tasques que es fan en aquestes hores són habitualment coordinacions,
comissions o famílies.
La vigència d’aquesta mesura finalitza aquest curs.
Sol·licitud
● Presentar una sol·licitud adreçada a la direcció del centre, no més tard del 30 de juny
anterior a l’inici del curs per al qual se sol·licita.
● La direcció del centre ha de resoldre, en un termini màxim de 15 dies.
● L’autorització, si escau, és per al període comprès entre l’1 de setembre al 31 d’agost.
● Aquesta resolució s’ha de comunicar a la persona interessada.

c. L’escola Viaró sancionada per la seva política de contractació masclista
L’ESCOLA VIARÓ, CONCERTADA I DE L’OPUS DEI, HA PERDUT EL RECURS CONTRA LA SANCIÓ PER LA VULNERACIÓ
DEL DRET D’IGUALTAT DE LA DONA EN QUANT A LA PROMOCIÓ PROFESSIONAL.
La denúncia de CGT Ensenyament ha prosperat i es confirma un incompliment molt greu de les obligacions del
concert educatiu. Aquestes no serien les úniques irregularitats de l’escola, també s’ha vulnerat el dret d’admissió de
l’alumnat. (Més informació)

d. [FORMACIÓ] Curs d’estiu per a professorat de
secundària i cicles “EDUCACIÓ I ECONOMIA
SOCIAL I SOLIDÀRIA, aprenem a desaprendre”
“Curs d’estiu adreçat a professorat de secundària, de cicles formatius de grau
mig i de grau superior, ofert per l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Occ., CGT
Ensenyament, la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya i la
Univ. Autònoma de Barcelona (20 hores lectives + 10 hores pràctiques).
Del 2 al 5 de juliol al Campus UAB. Bellaterra. Seminari A de la Facultat
d’Economia i empresa.
Formació gratuïta reconeguda pel Departament d’Ensenyament com a hores
homologades de formació.
Programa i inscripcions

e. [Plataforma Educació en Economia Crítica] QUÈ HI PINTA LA BANCA A LES
ESCOLES? Campanya Aturem l’EFEC
La PLEEC agrupa un ventall molt ampli d’entitats amb l’objectiu comú de procurar una educació en economia el més
diversa i crítica possible per a l’alumnat de Catalunya, i acabar amb el programa d’Educació Financera a les Escoles
(EFEC).
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Aquesta campanya està dirigida a qualsevol persona que pugui ajudar a aturar l’EFEC. El Departament
d’Ensenyament fa difusió d’aquest programa, que els hi arriba mitjançant un correu a les direccions dels instituts i
aquestes decideixen si el duen a terme o no.
Més informació.

f. Assemblees de zona 18-19
Insistim en la importància de reactivar les zones i comencem a pensar com ho farem.

ASSEMBLEES DE ZONA
UNA PERSONA DE CADA CENTRE
Demanem als equips directius que promoguin l’elecció d’una persona representativa del conjunt del
Claustre que pugui recollir els problemes, les opinions i les propostes del centre, assistir a les reunions de
Zona i informar a la resta de companyes i companys. Igualment us demanem que s’organitzin els 
horaris
de manera que la persona disposi de temps per realitzar la seva tasca. La dotació horària queda coberta
legalment mitjançant l’assignació d’un encàrrec de serveis, tal com especifiquen les Instruccions d’Inici de
Curs.
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