
Resum de l’assemblea de zona de Badalona-Sant Adrià
del Besòs del 28 de febrer

Assistents: EASD Pau Gargallo, INS Vázquez Montalbán, INS La Llauna, escola Jungfrau,
escola Josep Carner, CCOO, CGT, UGT i USTEC.

1. Roda d’informacions dels centres
Docents  de  l’EASD  Pau  Gargallo  denuncien  que  han  tancat  dues  aules  del  centre  on
realitzaven tallers de ceràmica i fusta degut a un informe sobre riscos laborals. A més, els hi
han comunicat que el Departament d’Ensenyament té la intenció de no oferir dues de les tres
línies del batxillerat artístic el curs vinent i traslladar-les a un altre centre.  No entenen el
motiu del trasllat d’aquestes línies de batxillerat, ja que no hi ha cap informe de riscos en la
resta de l’edifici.  Expliquen que és un centre pioner en l’oferta d’ensenyament artístics i que
té molta demanda (150 peticions el curs passat per a una oferta de 90 places).  L’alumnat
prové  no  només  de  Badalona,  sinó  també  de  Barcelona,  Sant  Adrià  i  de  localitats  del
Maresme i del Vallès, degut al prestigi del centre i   la poca oferta pública d’aquest tipus
d’estudis.  La reparació de les aules pot ser requeriria d’un pressupost de 2 milions d’euros,
molt més econòmic que la rehabilitació d’algun altre edifici on traslladar l’escola.

Davant d’aquests fets, el claustre del centre es mobilitzarà per lluitar pel manteniment com a
mínim de les tres línies de batxillerat.  Han convocat assemblea oberta al seu centre el
proper dimarts dia 5 de març a les 17:30 per planificar-les i conviden a tots els sindicats
a participar.

L’assemblea de zona acorda donar suport i acudiran  a l’assemblea de dimarts.

2. Mobilitzacions
S’informa  de  les  mobilitzacions  que  s’han  realitzat  recentment  i  de  les  properes
convocatòries:

• L’assemblea de treballadores de l’ensenyament públic va organitzar una setmana de

lluita en defensa de l’ensenyament  públic  la setmana del  4 al  10 de febrer  amb
tancades a centres per revertir les retallades i la internalització de tot el personal dels
centres educatius. A Badalona es va organitzar una tancada el 5 de febrer a l’escola
Josep Carner on van participar docents de l’escola, i dels instituts La Llauna i Terra
Roja  (Santa  Coloma)  i  altres  treballadores  com  administratives,  monitores,
educadores, etc. També durant al setmana de l’1 de març fins al 8 de març, es farà
una campanya  #metooalesaules en què docents,  alumnes i  treballadores poden
denunciar situacions de gènere als centres. La propera assemblea serà el proper 15
de març per concretar noves accions.



•  La vaga general del 21 de febrer convocada pel sindicat Intersindical CSC va ser

recolzada a ensenyament pels sindicats USTEC i CGT Ensenyament.

• Vaga feminista del 8 de març.  CGT i USTEC (IAC) convoquen vaga general de 24

hores juntament  amb les seccions sectorials d’ensenyament  de CCOO i  UGT. La
vaga es desenvoluparà en quatre àmbits: cures, consum, laboral i estudiantil.  Es farà
una campanya per a demanar, tant individualment com col·lectivament, que els diners
descomptats a les treballadores per l’Administració puguin lliurar-se a entitats sense
ànim de lucre que treballin qüestions de gènere. Estan convocades manifestacions
entre d’altres a:

◦ Barcelona: a les 18:30 a pl. Espanya amb finalització a pl. de Catalunya.

◦ Badalona: a les 18h de pl. de la Vila amb finalització a pl. de la Dona. 

3. Eleccions sindicals
El proper 12 de març estan convocades eleccions sindicals. Tots els sindicats animen als
docents a participar, ja que l’índex de participació és molt baix (al voltant del 30%).  Alguns
docents critiquen l’ús excessiu de cartelleria i de sobres electorals que s’ha fet en alguns
casos, reflexió que és recollida pels delegats sindicals.

4. Altres informacions
• Oposicions: Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses a la

convocatòria d’oposicions (reclamacions de l’1 al 14 de març).  Accés a la consulta.

• Concurs  de  trasllats: Publicació  de  vacants  cos  de  mestres i  als  cossos

d’ensenyament  s   secundaris. Al març es publicarà l’assignació provisional a la que es
pot renunciar.

• Increment retributiu del 2,25% al mes de gener i retorn del 10% de la paga extra

2013 durant el primer trimestre. Decret llei aquí.

• Justificacions  d’absències per  motius  de  salut:  Les  primeres  15h  no  generen

descompte i es poden acreditar mitjançant declaració responsable.  Instrucció sobre
justificació d’absències.

Propera assemblea de zona: 16 de maig 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2016003:LOGIN::::::
http://cgtense.pangea.org/IMG/pdf/instruccions_absencies_motius_salut_professors.pdf
http://cgtense.pangea.org/IMG/pdf/instruccions_absencies_motius_salut_professors.pdf
http://cgtense.pangea.org/IMG/pdf/decret_increment_retributiu_2019_paga_2013.pdf
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=842063&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=842063&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=842063&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=842071&language=ca_ES
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