Zona Baix Vallès Octubre 21
Dimecres 13 d’Octubre 12.45h https://meet.jit.si/AssembleaZonaBaixValles
Escoles i instituts del Baix Vallès (Badia del Vallès, Barberà, Cerdanyola, Montcada, Santa Perpètua i
Ripollet) USTEC i CGT Ensenyament.

1. Icetazo - Estabilitat interina
Fem una crida a l'organització d'assemblees per establir una posició clara de rebuig a
l'acomiadament massiu que implica l'Icetazo. Cal aturar els centres de treball i sortir als carrers per
guanyar l'estabilitat dels qui treballen per la pública. Contacteu amb les delegades sindicals de la
vostra zona si necessiteu més informació.

28 d’octubre. Vaga del sector públic. Les que hi som, ens quedem
Les organitzacions que formen part de la Taula sindical de Catalunya (CGT, CNT, CoBAS, COS,
IAC-USTEC, SO) convoquem i cridem a la vaga el proper 28-O per exigir l’estabilitat laboral del
personal en situació d’abús de temporalitat, i una reducció dràstica del nivell de precarietat laboral a
les administracions i al conjunt del sector públic en qualsevol de les seves formes.

Manifestació a Barcelona: 12h Plaça Urquinaona. Accions descentralitzades des
de ja a tots els territoris.
Assemblea telemàtiques. Informa’t i participa: dijous 21h - 18h: bit.ly/vagaint2
Plataforma PINDO.
TWITTER

➡️ https://twitter.com/P_InDo Xat TELEGRAM ➡️ https://t.me/joinchat/UjzLBUxmOQw4Vf0g

WEB https://plataformainterinesdocents.wordpress.com/ Grup Telegram PINDO Vallès Occidental: https://t.me/joinchat/alDi4-WmpFwzODk0

USTEC. Eina 508. Mobilitzem-nos per guanyar drets laborals! No a l'Icetazo.
CGT. [L’Esquerda] L’ “ICETAZO”, el decret que posa en risc totes les interines - Material VAGA

2. Calendari d’assemblees de zona primer trimestre curs 21-22
Els dimecres 10 de novembre, 15 de desembre
Hora: 12.45h
Lloc* – https://meet.jit.si/AssembleaZonaBaixValles
(*) Fins que no es modifiquin les mesures de seguretat per la covid-19 es continuaran fent per videoconferència.

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.

3. TEEI I EEE
El passat divendres 15 d’octubre, les companyes que no es van poder presentar a la convocatòria del
18 de setembre per motius justificats, van poder fer l'examen. El Departament encara no ha
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manifestat quan publicarà els resultats de la prova tipus test ni quan tindran els resultats definitius,
així que encara haurem de seguir esperant.
Exigim al Departament un compromís en relació a un pla d’estabilitat per a les TEEIS en frau de llei
que no superin el procés sel.lectiu o no n’obtinguin plaça. D’altra banda, la Plataforma d’interines TEEI
(PITEEI) té previst reunir-se amb el Departament i estan fent una campanya de suport per part dels
equips directius de les escoles.
El proper dimecres 20 d’octubre tindrà lloc la primera reunió trimestral de la comissió de seguiment
de l’aplicació de l’acord signat el darrer 21 de juliol de 2021 per la modificació de la distribució horària
de les Educadores d’educació especial (EEE) per recollir possibles irregularitats i incidències.

4. FP
Aquest curs 2021-2022 està cridat a ser històric perquè enguany la Formació Professional reglada està
essent atacada pel liberalisme extrem, amb diversos fronts oberts:
Per una banda, la Llei de la Formació i Qualificació de la Formació Professional de Catalunya i per
l’altra, la futura Llei Orgànica de l’Ordenació i de la Integració de la Formació Professional, ara en
tràmit parlamentari. Totes dues externalitzadores i privatitzadores, amb un eix central basat en el
lliurament de l’FP a les empreses.
S’ha aprovat l’ordre de Reforma Curricular ja imposada pel Departament des de fa un parell de
cursos, tot i l’oposició de tota la Comunitat Educativa. Però amb instruccions poc clares o innexistents
respecte a la seva implementació deixant aspectes claus a la discreció de les direccions dels centres.
Caldrà seguir treballant perquè tot el professorat actual en servei PTFP pugui accedir directament al
Cos de Secundària mentre no es creï el nou cos de Professorat d’FP, al qual s’haurien d’adscriure tot el
professorat d’FP. L’equiparació salarial està aprovada sense partida pressupostària.
Exigim al Govern una veritable aposta per la Formació Professional reglada pública que,
indubtablement, comporta una planificació acurada de la seva implantació arran de Catalunya,
preferentment presencial, amb els recursos personals i materials adequats i suficients.
Cal un increment substancial de l'oferta de Formació Professional, sostinguda en el temps, ben
planificada, suficient, que doni resposta a les necessitats de les persones, territorials i sectorials,
i basada en l'oferta pública i la presencialitat. L'oferta s'ha d'orientar a empoderar la població
jove per accedir al món del treball i no a generar mà d'obra precària i vulnerable.

5. Assetjament personal centres educatius
Constatem de nou la desprotecció que patim les treballadores de l’educació pública davant
situacions de violència i la ineficàcia dels protocols. Reclamem la revisió dels protocols. Calen més
recursos econòmics i humans per fer el seguiment necessari per a la prevenció, detecció i actuació
davant aquestes situacions.
Manifestem tot el nostre suport a les companyes que han patit o pateixen situacions de violència als
centres educatius.
Prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del
Departament d’Ensenyament.

6. Recuperació de la paga extraordinària del 2014
El personal del sector públic que van deixar de percebre la paga extraordinària del 2014, percebrà el
100% de la paga a la nòmina de novembre.
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