
Zona Baix Vallès Març 21
Escoles i instituts del Baix Vallès (Badia del Vallès, Barberà, Cerdanyola, Montcada i Reixac i
Ripollet, i Santa Perpètua), USTEC-STES, Intersindical-CSC Ensenyament, CGT Ensenyament.

10.03.21 Assemblea telemàtica (12.30h)
Propera Assemblea: dimecres 14 d’abril a les 12.30h

https://meet.jit.si/AssembleaZonaBaixValles

1. Incidències
Seguim recollint incidències recollides en cada assemblea (docents del col·lectiu de risc, falten
substitucions, incompliment dels protocols i incertesa, no lliurament d’EPIs, desgavell i manca de respecte
al personal interí en les oposicions, falta de resposta dels SSTT, la manca de recursos estructurals,
ordinadors i connectivitat cobrament tutories reforços covid…); cal afegir ara, personal que no rep el sms per
vacunar-se.

Tutories reforços COVID. L’abús en les contractacions del personal substitut està esdevenint una pràctica
sistemàtica per part del Departament d’Educació, fins i tot en moments com els actuals en què els centres
educatius necessiten més reforços per tal de poder encarar la tasca educativa minimitzant els riscos
d’alumnes i docents. S’han fet les oposicions en condicions esperpèntiques, i moltes companyes substitutes
s’han quedat sense cobrar des del 21 de desembre fins la seva incorporació al gener, en el millor dels casos.

Els reforços-COVID i que, tot i estar fent tutories, no estan cobrant el complement pertinent. La resposta de
l’administració era que aproximadament ho pagarien al febrer-març.

Vacunació. Actualment ens consta que a alguns centres, el personal laboral PAE i PAS, tot hi haver
corroborat que estan donats d'alta a la meva salut, tenir les dades actualitzades i constar correctament al
GUAC (llistat lliurat per la direcció del centre on consta tot el personal del centre), no ha rebut l'sms per
vacunar-se a diferència de la resta de professionals del seu centre, que en la majoria de casos ja s'han
vacunat, i/o han rebut sms.

Denunciem aquesta greu situació i demanem explicacions a totes les parts implicades i una ràpida solució
per a totes  aquelles treballadores que es vulguin posar la vacuna.

Aquest menyspreu constant cap al seu personal i la inacció del Departament provoca que moltes
decisions restin a la discreció de les Direccions i claustres, amb l’increment de responsabilitat i feina que
això suposa, i provocant tractes desiguals i més incertesa.

La qüestió, a més, passa perquè en cas de positiu es contempli cobertura de substitucions, conciliació
laboral i familiar, i mesures de seguretat pels contagis que es poden produir als centres. Recordem que els
docents no som sanitaris, per tant no se’ns pot obligar a efectuar o supervisar proves o test COVID a
l’alumnat.

La propaganda del Departament continua explicant l’excel·lent gestió de la pandèmia i que les escoles
estan obertes, en roda de premsa. Aquesta insistent propaganda, autocomplaent, xoca amb la realitat
i posa de relleu la política de mentides i contradiccions d’aquest Departament: ni reducció de ràtios, ni
increment necessari de personal, ni mitjans i ni recursos digitals necessaris i suficients, ni mesures de
xoc per evitar la fractura digital i social, ni reforç de les mesures de seguretat i protecció de riscos en
els centres educatius. Si en plena pandèmia mundial no s’ha destinat tots els recursos disponibles a Salut
Pública i Educació Pública, queda clar que no es considera prioritari. Cal que aturem aquests despropòsits
embolcallats amb mentides de falsa normalitat. Perquè els centres no són els responsables de fer
polítiques, és la conselleria qui hi ha d’abocar els recursos perquè aquests funcionin.

Si teniu coneixença d’alguna d’aquestes incidències o d’altres, no dubteu en denunciar-les i contacteu
amb les delegades sindicals de la vostra zona.

https://meet.jit.si/AssembleaZonaBaixValles


2. Mobilitzacions TEEI - Personal laboral
VALORACIÓ VAGA TEEIS

La valoració és molt positiva. Van participar un 40% de les TEEI, malgrat que algunes companyes no van
poder exercir el seu dret a vaga, per coaccions per part d'algunes direccions, degut a uns serveis mínims
establerts ambigus i abusius. El mateix dia de la vaga el departament va publicar la llista de persones
admeses i excloses que també va publicar un exemple de supòsit pràctic poc concret i que des del grup de
laborals dels sindicats estem treballant per tal de presentar una reclamació.

MOBILITZACIONS TEEIS

Concentracions els dimarts 9,16 i 23 de març, a les 18h, i el 30 a les 10h davant el Departament
d'Ensenyament a Via Augusta.

CONCENTRACIÓ TREBALLADORES SOCIALS INTERINES EN LLUITA el 14 de març a les 12h plaça sant
jaume de Barcelona

ASSEMBLEA FIXESA DOCENT USTEC el 16 de març a les18h a https://meet.jit.si/AssembleaFixesaUstec

CONCENTRACIÓ D'INTERINS/ES DOCENTS PER DENUNCIAR EL FRAU DE LLEI el 19 de març a les
12.00 h a la Ciutat de la Justícia. Convoca PINDO (Plataforma Interines Docents). Adjuntem cartell.

3. Crida sindical unitària a la mobilització de l’educació
pública

Els sindicats pensen que és el moment de dur a terme un pla de lluita unitari i prou contundent, des d’ara
fins a finals de curs per a fer possible la implementació en el curs vinent d’una plataforma reivindicativa
urgent i de mínims amb reivindicacions per la millora de l’educació, per recuperació de les condicions
laborals retallades i per la seguretat i la salut als centres educatius. Crida i taula reinvidicativa.

Criden

- a “discutir, parlar, compartir i si es veu bé col·lectivament, concretar la plataforma reivindicativa que
aconseguim assolir mitjançant un calendari de mobilitzacions que culmini, si és necessari, amb la
convocatòria de les vagues que decidim de la forma més àmplia possible” .

- a “participar de les assemblees que convocarem pròximament per valorar entre totes les
reivindicacions plantejades i concretar aquest calendari de mobilitzacions”.

- “a la màxima participació en les convocatòries d’aquest pla de lluita:”

• Dilluns 22 de març a les 17:30h: ENCARTELLADA SERVEIS TERRITORIALS
• Dijous 29 d’abril a les 18h: CONCENTRACIÓ ESTÀTICA A PLAÇA ST JAUME
• Dissabte 15 de maig a les 12h: ENCERCLEM EL PALAU DE LA GENERALITAT
• POSSIBLES VAGUES DURANT EL TERCER TRIMESTRE!

Dimecres grocs
Animem a tothom a expressar el nostre descontent. Tothom, cada dimecres, amb samarreta groga.

4. Trasllats - Incidència en la resolució provisional dels cossos
d’ensenyaments secundaris

Llistes amb l’adjudicació provisional. Per accedir a l’aplicació us heu d’identificar amb el codi d’usuari
d’Atri o amb l’usuari temporal amb què vau presentar la sol·licitud. Termini de presentació de reclamacions
i desistiments: Cossos de secundària i d’inspecció d’educació: del 5 al 18 de març. Cossos de mestres: del 12
al 25 de març.

https://meet.jit.si/AssembleaFixesaUstec
https://www.cgtensenyament.cat/wp-content/uploads/2021/03/Barcelona.jpg
https://www.cgtensenyament.cat/wp-content/uploads/2021/02/2021_02_22-CRIDA-SINDICAL-UNITARIA-FEBRER-2021_210224_210937.pdf


Accés a la llista de participants amb el codi d’usuari GICAR (ATRI)

Accés a la llista de participants amb el codi d’usuari temporal

S’ha detectat un problema informàtic a l’extracció de dades del fitxer que s’envia al Ministeri d’Educació i
Ciència per a l’adjudicació de vacants. L’error està causat per una lectura incorrecta de la sol·licitud en un
dels camps de l’apartat de petició de llocs de treball del País Valencià.

S’han realitzat les gestions corresponents amb el Ministeri, de manera que aquesta incidència es resolgui
per a l’adjudicació definitiva. S’informarà a les persones afectades perquè, si ho creuen necessari, presentin
la corresponent reclamació en el terminis establerts, és a dir, fins al 18 de març, inclòs.

El problema afecta a les persones que han sol·licitat llocs de treball al País Valencià i no han obtingut
destinació.

USTEC, la Intersindical-CSC i CGT reclamem que es torni a publicar les adjudicacions provisionals del
concurs de trasllats de secundària amb els errors esmenats.

5. Oposicions
Segons el Departament un altre error informàtic ha afectat a llistes d’alguns tribunals d’oposicions: per una
incidència informàtica no s'ha calculat correctament l'experiència docent prestada en centres i serveis
educatius dependents del Departament d'Educació d'algunes de les persones aspirants que participen en
el procediment del concurs oposició. Amb la resolució de la incidència, algunes de les persones
seleccionades han aparegut com a no seleccionades en la consulta individualitzada. Per aquest motiu, els
tribunals afectats que ja havien publicat la llista de seleccionats i no seleccionats han de tornar a
publicar-la i tot seguit s'actualitzarà correctament la consulta al Tauler de l'aspirant.

6. Agència FP
El Govern de la Generalitat aprova l’Agència Pública de la Formació i Qualificacions Professionals de
Catalunya «S’accelera la privatització i el desmantellament de la formació professional reglada a Catalunya».

USTEC-STEs (IAC), la CGT Ensenyament i la Intersindical-CSC educació ja vam denunciar des del primer
moment la deriva neoliberal en què està fent caure la Generalitat de Catalunya la Formació Professional.
L’atac més dur, injustificat i sense precedents, va ser la publicació de la Llei de la Formació i de les
Qualificacions Professionals de Catalunya, herència de la LEC, la qual obria el pas a l’externalització i al
desmantellament de l’FP sense cap benefici per al sistema i contra els drets de desenes de milers
d’estudiants i titulats i titulades que han vist i veuran com els seus estudis ja no els permeten adquirir una
formació polivalent, de qualitat. A més a més, veuran també com les seves titulacions continuaran perdent
el seu reconeixement públic i privat.

La LFQPC determina com a centre de poder i de decisions l’Agència Pública de la Formació i de les
Qualificacions Professionals de Catalunya, la composició de la qual queda clarament definida ja en la
mateixa Llei: l’Administració Pública, les patronals més representatives i els sindicats CCOO i UGT. El primer
és un sindicat cada cop amb menys representació en educació pública de Catalunya i el segon ni tan sols té
representació legítima per no haver obtingut el mínim de vots necessaris per poder tenir representació
electa en el si de la Mesa Sectorial d’Educació del Departament.

Per contra, els sindicats majoritaris com USTEC-STEs (IAC) en educació pública o la IAC i la Intersindical-CSC
en la Funció Pública en general, han estat vetats.

USTEC-STEs (IAC) i la CGT Ensenyament es van oposar a l’Agència des del primer moment ja que, entre
d’altres raons, érem conscients que l’objectiu primer era aglutinar en la seva estructura els agents socials
que podrien facilitar l’externalització i desmantellament de l’FP reglada.

Manifestem la nostra oposició a l’Agència Pública de Formació i Qualificacions Professionals de Catalunya, i,
en tot cas, exigim que el centre de gravetat de l’FP pivoti en el Departament d’Educació. L’FP té un
component professionalitzador i acadèmic integral el qual tan sols el pot garantir el Departament
d’Educació.

[Comunicat intersindical] en defensa de la formació professional inicial

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=pub_gicar
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=pub_xtecrut
http://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/2019/tauler-aspirant/
https://www.cgtensenyament.cat/wp-content/uploads/2021/03/COMUNICAT_INTERSINDICAL_EN_DEFENSA_DE_LA_FORMACIO_PROFESSIONAL_INICIAL-3.pdf


7. [Suspensió del] Pla de vacunació – seguiment i dades de
contacte

És important que les persones que no han rebut el SMS comprovin les dades a:

1. La Meva Salut seguint les indicacions que trobareu en aquest enllaç. Les dades que es poden
modificar son: el telèfon, el mòbil i el correu electrònic. I el canvi només es pot fer a través de la web.

2. Al Portal ATRI que s’hi accedeix amb usuari i contrasenya GICAR. Una vegada identificat a ATRI, cal
clicar a Expedients/ Canvi de dades / dades d’adreça i escriure, si escau, el número de mòbil correcte
a la columna de la dreta.

Suspensió cautelar i temporal del pla de vacunació

La decisió durarà quinze dies a l’espera que l’Agència Europea de Medicaments es pronunciï en relació amb
un nombre indeterminat de trombosis registrades en els diferents països on s’administra la vacuna
d’Oxford/AstraZeneca.

Totes les cites programades amb Oxford/AstraZeneca estan cancel·lades. La segona dosi de la vacuna
Oxford/AstraZeneca es posa al cap de dotze setmanes de la primera. Hi ha temps perquè l’Agència Europea
del Medicament hagi elaborat el seu informe i s’hagi pres una decisió sobre quina és la millor actitud a
prendre. S’anirà informant de les decisions que es prenguin. Cal esperar a rebre un nou SMS amb les
instruccions de represa de la vacunació. Per a més informació consulta el Canal Salut.

8. Decret d’admissió
Amb el decret d’admissió d’alumnes aprovat fa uns dies pel Conseller Bargalló s’incrementen els ingressos
als centres privats que ja gaudeixen de la concessió de concerts, a costa de les arques públiques. Amb la
suposada pretensió de corregir els problemes de segregació, el Departament d’Educació «premiarà»
aquells centres concertats que acollin almenys un 10% d’alumnat amb necessitats. Més beneficis als
concerts educatius amb el decret d’admissió d’alumnes.

Pensem que l’única manera d’aturar aquesta sagnia de fons públics a mans privades i d’evitar que els
concerts educatius contribueixin a aprofundir la discriminació social, és el desmantellament progressiu dels
concerts a centres privats, que alhora suposarà un creixement paral·lel cap a una única xarxa pública.

CGT Ensenyament - Decret d’admissió. El Departament d’Educació fidel al servei a la patronal de la privada
i l’església.

9. Cap Tancament a la pública - baixada de ràtios
Com cada any, quan s’apropa el període de preinscripcions, el Departament d’Educació anuncia el
tancament de línies de P3. Sorprenentment, s’apliquen diferents criteris a cada territori que suposen un
greuge comparatiu per aquells territoris en els quals es decideix tancar línies.

La situació de pandèmia que estem vivint ha demostrat que es poden aplicar mesures que sempre s’havien
presentat com a impossibles, i una d’elles és la baixada de ràtios, tant necessària per a una millor atenció
de l’alumnat en el marc de l’escola inclusiva. Ara més que mai cal lluitar per aquesta baixada de ràtios
exigint que el Departament posi els recursos humans necessaris per fer-la possible i aturi els tancaments
de línies en els centres públics.

I-CSC Educació: Cap tancament a P3! Abaixem les ràtios! - CAMPANYA CGT Ensenyament: El curs que ve…
NO PASSEM DE 20! Baixada de ràtios per una educació segura i de qualitat.

10. Vetlladores
Tot i que des de Serveis Territorials es nega, des dels centres, tenim la percepció de que estem patint una
nova retallada en el servei de vetlladores.

https://catsalut.gencat.cat/ca/serveis-sanitaris/la-meva-salut/#bloc5
https://atriportal.gencat.cat/
https://canalsalut.gencat.cat/astrazeneca
https://www.cgtensenyament.cat/decret-dadmissio-el-departament-deducacio-fidel-al-servei-a-la-patronal-de-la-privada-i-lesglesia/
https://www.cgtensenyament.cat/decret-dadmissio-el-departament-deducacio-fidel-al-servei-a-la-patronal-de-la-privada-i-lesglesia/
https://educacio.intersindical-csc.cat/2021/03/02/cap-tancament-a-p3-abaixem-ratios/
https://www.cgtensenyament.cat/el-curs-que-ve-no-passem-de-20-baixada-de-ratios-per-una-educacio-segura-i-de-qualitat/
https://www.cgtensenyament.cat/el-curs-que-ve-no-passem-de-20-baixada-de-ratios-per-una-educacio-segura-i-de-qualitat/


Reclamem més hores de vetlladores amb contractes dignes i formació adequada. Aprofitem per EXIGIR la
INTERNALITZACIÓ del monitoratge de menjador i extraescolars, cuineres, vetlladores, suport educatiu, 0-3,
neteja, …

11. Calendari properes assemblees

Els dimecres 14 ABR - 12 MAI - 9 JUN

12. Altres
a. BORSA DE TREBALL DOCENT: llista de persones admeses i excloses

Es poden presentar reclamacions del 10 al 19 de març de 2021, ambdós inclosos.

Accés a l'aplicatiu de consulta

b. SETMANA CONTRA EL FEIXISME I EL RACISME

Del 15 al 20 de març. Diferents activitats arreu de Catalunya convocades per UCFR (Unitat contra el feixisme
i el racisme)

c. Campanya de Centres Educatius Objectors: #LesArmesNoEduquen
#LesArmesNoCuren

Actualització de la campanya DESMILITARITZEM L’EDUCACIÓ, una plataforma a que compta amb l’adhesió
de més d’una vuitantena d’entitats i col·lectius.

Impedir la presència de les institucions militars en espais públics,i especialment en els centres educatius, és
un dels objectius que compartim. Sota el lema “Les armes no eduquen, les armes maten” hem participat en
accions on creiem que NO hi ha d’haver presència de l’exèrcit, com per exemple en els Salons
d’Ensenyament que s’organitzen en diverses ciutats. Tot i haver-se aprovat la moció 55/XI el juliol del 2016,
que falla en contra de la seva presència, l’administració encara a dia d’avui l’autoritza en base a motius
laborals i educatius.

Els Salons d’Ensenyament no són l’únic front obert que tenim. Els propis centres educatius són un espai on
la presència policial i de l’exèrcit és cada dia més comuna. Per això, us animem a participar en la campanya
CENTRES EDUCATIUS OBJECTORS.

Trobareu tota la informació relativa a la campanya i al decàleg que us comprometreu a dur a terme com a
centre objector al següent enllaç:

http://desmilitaritzem.blog.pangea.org/2021/01/23/campanya-de-centres-educatius-objectors/

Us hi podeu adherir al següent formulari:

http://desmilitaritzem.blog.pangea.org/2021/01/22/adhesions-a-la-campanya-de-centres-educatius-objector
s/

d. CONCURS DIRECCIONS

Termini de presentació de la sol·licitud: del 9 al 23 de març de 2021, ambdós inclosos.

RESOLUCIÓ EDU/600/2021, d’1 de març, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o
directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Educació.

Propera Assemblea: dimecres 14 d’abril a les 12.30h

https://meet.jit.si/AssembleaZonaBaixValles

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/e13_bor_cons
http://desmilitaritzem.blog.pangea.org/
http://desmilitaritzem.blog.pangea.org/2021/01/23/campanya-de-centres-educatius-objectors/
http://desmilitaritzem.blog.pangea.org/2021/01/23/campanya-de-centres-educatius-objectors/
http://desmilitaritzem.blog.pangea.org/2021/01/22/adhesions-a-la-campanya-de-centres-educatius-objectors/
http://desmilitaritzem.blog.pangea.org/2021/01/22/adhesions-a-la-campanya-de-centres-educatius-objectors/
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=895045
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