
Zona Baix Vallès abril 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.

14.04.21 Assemblea telemàtica (12.30h)
Propera Assemblea: dimecres 12 de maig a les 12.30h

https://meet.jit.si/AssembleaZonaBaixValles

1. Incidències
Seguim acumulant 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….

Vacunació
La improvisació, la descoordinació, un dèficit palmari d’informació als treballadors/es i la desinformació,
defineixen la campanya de vacunació del personal essencial de l'educació.

Ara mateix, l'enllaç que ahir servia per demanar data i hora de vacunació, avui, en molts casos, retorna un
missatge a l'usuari on s'indica que "no et trobes dintre dels col.lectius prioritzats".

Amb perplexitat, ens assabentem que s’està vacunant a la població en general i que la priorització del
col·lectiu educatiu s’ha esvaït. En aquests moments, encara hi ha un nombre considerable de persones del
nostre col.lectiu pendents de vacunar, sense poder accedir a demanar cita per fer-ho i sense cap previsió de
quan ho podran fer. No som més, però tampoc menys i som, sens dubte, personal essencial.

Exigim que es respecti aquesta prioritat, i que el personal que treballa en els centres educatius sigui
vacunat prioritàriament, en tant que personal essencial.

Comunicat USTEC: DENUNCIEM: som personal essencial i cal prioritzar-ne la vacunació!

Reforços COVID
NO SÓN REFORÇOS, SÓN NECESSITATS ESTRUCTURALS! Exigim que aquests mal anomenats reforços
COVID-19 siguin reconvertits en plantilla estructural, com una mesura de reversió de les retallades.

Comunicat CGT: NO SÓN REFORÇOS, SÓN NECESSITATS ESTRUCTURALS! Exigim que aquests mal
anomenats reforços COVID-19 siguin reconvertits en plantilla estructural.

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 propaganda del Departament continua explicant l’excel·lent gestió de la pandèmia i que les escoles
estan obertes. 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.

Cal que aturem aquests despropòsits embolcallats amb mentides de falsa normalitat.
Aguantarem aquest curs les escoles obertes, però podrem amb un curs vinent?

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
https://www.sindicat.net/e/1260
https://www.cgtensenyament.cat/no-son-reforcos-son-necessitats-estructurals/
https://www.cgtensenyament.cat/no-son-reforcos-son-necessitats-estructurals/


2. 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 i concretar la plataforma reivindicativa.
- 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:”

• 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.

3. Mobilitzacions TEEI - Personal laboral interí
Venim d’un cap de setmana amb mobilitzacions coordinades a tot l’estat. L’organització i la lluita continua.
També la via judicial. PIC… , TEEI, PINDO. S’estan convocant vagues ja a diversos territoris.

CONCENTRACIÓ #FIXESAJA. Dimecres 22 d’abril a les 11h a Delegació del Govern (c. Mallorca 22,
Barcelona).

Oposicions impugnades
CGT Ensenyament, ha interposat un Recurs a la Sala del Contenciós Administratiu del TSJ de Catalunya per
IMPUGNAR la Convocatòria d’OPOSICIONS de juny 2021 (Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener), tot
donant suport a l’acció i la reivindicació plantejada per la Plataforma d’Interines Docent de Catalunya
(PINDO).

Exigim l’estabilitat de totes les interines i personal laboral del Departament d’Educació de manera
immediata, mitjançant concurs de mèrits, tal com estableix l’article 61.6 de l’EBEP i que reivindiquem com a
sindicat.

4. 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.

A la nostra zona es tanquen 4 grups de P3.

Al Vallès Occidental es tanquen 11 grups de 1r d’ESO.

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.

CAMPANYA CGT Ensenyament: El curs que ve… NO PASSEM DE 20! Baixada de ràtios per una educació
segura i de qualitat.

https://www.cgtensenyament.cat/wp-content/uploads/2021/02/2021_02_22-CRIDA-SINDICAL-UNITARIA-FEBRER-2021_210224_210937.pdf
https://www.cgtensenyament.cat/cgt-impugna-les-oposicions-docents-2021/
https://www.cgtensenyament.cat/cgt-impugna-les-oposicions-docents-2021/
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/


5. Calendari properes assemblees

Els dimecres 12 MAI - 9 JUN

6. Altres
a. Agència FP- [Comunicat intersindical] en defensa de la formació

professional inicial

b. 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/

Propera Assemblea: dimecres 12 de maig a les 12.30h

https://meet.jit.si/AssembleaZonaBaixValles

https://www.cgtensenyament.cat/wp-content/uploads/2021/03/COMUNICAT_INTERSINDICAL_EN_DEFENSA_DE_LA_FORMACIO_PROFESSIONAL_INICIAL-3.pdf
https://www.cgtensenyament.cat/wp-content/uploads/2021/03/COMUNICAT_INTERSINDICAL_EN_DEFENSA_DE_LA_FORMACIO_PROFESSIONAL_INICIAL-3.pdf
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://meet.jit.si/AssembleaZonaBaixValles

