
RESUM REUNIÓ ZONA VALLÈS OCCIDENTAL NordOest 

RELLINARS, TERRASSA, ULLASTRELL, VACARISSES

 

Hi assisteixen representants de les escoles:  Pau Vila  i  Dinarés,  Maria Galí  i  Guix,  ponent,  Nova
electra, Sant Llorenç de Munt, Joan Marqués Casals, Roser Capdevila, Josep Ventalló, Abat Marcet, i
Isaac Peral i sindicats de CCOO,  CGT, Intersindical-CSC i USTEC-STEs. 

13.11.19 – Centre Cívic President Macià (12-13:30h)

TEMES TRACTATS

➔ SITUACIÓ CENTRES

Les retallades continuen. Les TEI’s que estan de baixa no són substituïdes, hi ha algun centre
que no en tenen des de fa 4 setmanes.

Hi ha sobreràtios a la major part  de centres i de cursos, en algún centre estan a 30 i 31
alumnes, que la normativa no contempla. Continua el drama de la matrícula viva, que sobretot afecta
als  centres més segregats.  Van dir  que blindarien aquest  procediment  a les escoles  de mâxima
Complexitat, però no ho estan complint. 

Hi ha una previsió irreal de la població escolar futura, els centres ja ho noten i es veu que els
cursos d’infantil i de 2n cicle ja es troben també a màxims a la majoria de centres.

Es necessiten més recursos a les escoles més segregades, les de màxima Complexitat. Ha
sortit un estudi de la Fundació Bofill que diu això, ja desde fa molts anys ho demanen les famílies i el
professorat  d’aquests  centres,  sindicats  i  els  agents  implicats  en  entreveure.  Cal  exigir-ho  i
organitzar-se per reclamar-ho seria molt bona opció. Es parla de reactivar la Comunitat Educativa de
Terrassa, formada per AMPAS i AFAS de la ciutat, docents, sindicats i associacions que es vulguin
sumar de caire educatiu.

Hi ha una preocupació generalitzada i unànime en relació a l’Educació Especial
als centres, la sensació de no arribar a poder donar la millor qualitat als infants és molt present.Es
parla del sense sentit del Decret d’Inclusió sense Recursos REALS, demanant i pindolat per part de
les escoles, de les mestres, de les famílies. Tot un despropòsit.

➔ TEMA Quota Voluntària que paguen les famílies per material.

A partir de l’estudi presentat per la FAPAPC, es debat sobre la situació que ara mateix hi ha a
les escoles i instituts, ja que no poden subsistir sense aquests diners. És un cobrament il·legal que es
fa a les famílies i és un problema greu. L’educació pública està infrafinançada i bé s’ha de resoldre
de forma urgent. És un Re-pagament del servei públic d’educació.

➔ Dubte: Les famílies que poden anar a sortides tan sols poden ser Sòcies de l’AMPA?

Hi ha una preocupació generalitzada i unànime en relació a l’Educació Especial
als centres, la sensació de no arribar a poder donar la millor qualitat als infants és molt present. Es



consultarà a la FAPAC i la normativa que regula aquesta decisió, si serà per tema d’assegurança o
cada centre podrà decidir el que li interessi de forma independent.

  ➔ Recordatori LLEI ARAGONÈS

 És un tema preocupant i que molta gent desconeix. És una
Llei de Privatització del sector Públic.

S’ha creat  la  PLATAFORMA “Aturem la Llei Aragonés”,
amb la unió de diverses entitats i organitzacions (entre elles
USTEC i CGT), on s’han acordat les següents accions:

-       Diumenge 17 de novembre a les 12h

-       Els sindicats estem oberts a venir als claustres que així
ens ho demanin a parlar de la Llei Aragonès així com d’altres
temes que considerin convenients.

●  El constitucional avala l’acomiadament  per faltes consecutives, tot i que siguin 
justificades     WEB

  La situació d’atac a la classe treballadora és cada vegada més descarada i injusta. Ens fem resó 
d’aquesta darrera notícia, agreujada per la reforma laboral del PP que ens deixa totalment 
despostregides i desprotegits com a persones i a mantenir el nostre treball de forma digna.

INFORMACIONS DIVERSES

➔ USTEC-STE’s

25 nov dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones

Full informatiu Llei Aragonès

Full cobrament juliol personal substitut curs 2015-2016

Jubilacions 2019

➔ CSC-intersindical

- Denunciem la tramesa d’informació masclista i homòfoba a centres escolars per part de la 
plataforma HazteOir.

- Rebutja frontalment la nova assignatura ( valors “constitucionals”) anunciada pel PSOE

https://aturemlalleiaragones.wordpress.com/
https://educacio.intersindical-csc.cat/2019/11/04/la-intersindical-csc-rebutja-frontalment-la-nova-assignatura-anunciada-pel-psoe/
https://educacio.intersindical-csc.cat/2019/09/20/tornem-a-defensar-la-llibertat-als-centres-educatius-catalans-aturem-la-lgtbiqfobia/
https://www.sindicat.net/w/fullinf/full370.pdf
https://www.sindicat.net/w/fullinf/full387.pdf
https://www.sindicat.net/w/fullinf/full386.pdf
https://sindicat.net/dona/2019/25N%20web_gran.jpg
https://www.eldiario.es/economia/TC-extincion-asistencia-justificadas-intermitentes_0_957854826.html
https://www.eldiario.es/economia/TC-extincion-asistencia-justificadas-intermitentes_0_957854826.html


- Denuncia que els centres educatius no podran atendre l’alumnat en les condicions 
necessàries en l’inici de curs.

-Jubilacions i Permisos i llicències (2019).

- Vulneració del dret a vaga dels estudiants (FIL)

➔ CCOO

➔ CGT

● Aturem la #LleiAragonés: El govern prepara una privatització massiva.

● Dissabte 16 de Novembre: 2a. Trobada vers les escoles feministes.

ASSEMBLEES DE ZONA

Calendari Curs: 2019-20 (2n trimestre)

Dilluns          CALENDARI  del 2n TRIMESTRE ENCARA PER DECIDIR, 

ESPEREM INFORMAR-VOS AL DESEMBRE

   

 A les 12h aL CRP de Rubí

 UNA PERSONA DE CADA CENTRE (L’ENLLAÇ SINDICAL)

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 s’especifica als   Documents per a 

l'organització i la gestió dels centres  

https://twitter.com/I_CSC_Educacio/status/1189589921943699457
https://educacio.intersindical-csc.cat/2019/11/12/permisos-i-llicencies/
https://educacio.intersindical-csc.cat/2019/09/26/jubilacions-3/
https://educacio.intersindical-csc.cat/2019/09/12/la-intersindical-csc-denuncia-que-els-centres-educatius-no-podran-atendre-lalumnat-en-les-condicions-necessaries-en-linici-de-curs/
https://educacio.intersindical-csc.cat/2019/09/12/la-intersindical-csc-denuncia-que-els-centres-educatius-no-podran-atendre-lalumnat-en-les-condicions-necessaries-en-linici-de-curs/

