
Zona Baix Vallès Gener 22
Dimecres 12 de gener -  12.45h - https://meet.jit.si/AssembleaZonaBaixValles

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

PROPERA ASSEMBLEA DIMECRES 9 DE FEBRER

1. Incidències COVID
Poc abans de les vacances d’hivern, ja teníem tots els indicis (tant pel que es vivia als centres, com
l’imparable creixement de les dades de contagis) que la tornada als centres educatius podria ser
caòtica i desbordant; i que novament seríem les docents, les educadores i el conjunt de la comunitat
educativa qui s’enfrontés amb esforç a la nova situació excepcional. Ara ens trobem altra vegada en
una situació de saturació, fruit d’uns protocols i canvis de quarantenes totalment
incomprensibles, i de la manca de recursos existent al sistema educatiu.

● No totes les substitucions arriben a temps.
● Manca de mascaretes FFP2.
● Bloqueig dels serveis mèdics i assistencials dels CAP, fent-los cada vegada més inaccessibles.
● Es continua sense facilitar proves PCR  i manca estoc en les proves de Test d’Antígens Ràpids.
● Les direccions han de treballar 24 hores diàries/7 dies a la setmana per atendre els protocols (i

ja porten molt de temps patint aquesta situació).
● El canvis de protocols comporten un desdoblament de feina sense incrementar la plantilla de

docents, i per tant  sobrecarregant més encara a  les treballadores del centre.
● L’efecte dels protocols provoca sovint confinaments aleatoris que contribueixen a augmentar

la segregació escolar.

Nou protocol COVID:
(11 de gener)

● L’alumnat i professorat de tots els ensenyaments que hagin estat positius per covid-19 en els
darrers tres mesos (independentment del seu estat vacunal) no s’hauran de fer TAR quan hi
hagi un cas positiu al grup de convivència i podran continuar anant a l’escola amb normalitat.

● L’alumnat i professorat que presentin simptomatologia compatible amb la covid-19, cal que
es facin una prova diagnòstica. Aquestes persones no podran assistir al centre fins que no
tinguin el resultat: si són positives s’hauran d’aïllar i si són negatives podran tornar al centre
un cop hagin millorat els símptomes (en què cal haver estat 24 hores sense tenir febre) .  
Permís.

(9 de gener)

●  Amb relació a la gestió dels contactes estrets, es consideren “immunitzades” les persones que
han rebut la pauta de vacunació completa (14 dies després d’haver rebut la darrera dosi) i/o les
que han passat la malaltia (amb prova diagnòstica que ho confirmi) en els darrers 90 dies (3
mesos).

● Les persones immunitzades que són contacte estret, queden exemptes de fer quarantena, si
bé han de reduir la seva interacció social i estar amatents a l’aparició de qualsevol dels
símptomes esmentats en el protocol. Si n’apareix algun, cal que es quedin a casa i que
contactin per telèfon, o a través de La meva salut, amb el seu centre d’atenció primària.

● Se suprimeix la indicació de quarantena per als alumnes d’educació infantil i d’educació
primària immunitzats i no immunitzats quan hi hagi casos positius esporàdics en el grup de
convivència estable (4 o menys). Quan hi hagi 5 casos positius o més (o el 20 % o més de
positius) al grup de convivència estable (GCE) en un període de 7 dies, s’ha d’indicar als
infants no immunitzats del GCE que facin quarantena.
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● Els alumnes d’educació primària (immunitzats i no immunitzats) i els alumnes immunitzats
dels centres d’educació especial (a partir de 6 anys), que no hagin passat la covid-19 en els
darrers tres mesos, s’han d’incorporar al circuit B (TAR, test d’antígens ràpid a la farmàcia)
quan hi hagi un cas positiu al GCE. Cal que es faci el TAR entre els dies 0 i 1, un cop notificat el
cas positiu.

● El període de quarantena (per contacte estret) i el període d’aïllament (per positivitat) en
persones asimptomàtiques o amb símptomes lleus passen de 10 a 7 dies.  

Reclamem:

● Reducció de les ràtios i increment de personal docent i de suport per poder desdoblar grups,
garantir distàncies, i un bon funcionament a les aules i als centres escolars. etc..

● La dotació del personal necessari tant per cobrir les substitucions des del primer dia com les
necessàries per atendre els grups confinats total o parcialment.

● EPIs respiratoris suficients per al conjunt de treballadors i treballadores dels centres educatius.
Subministrament generalitzat de mascaretes FFP2, gels hidroalcohòlics, mesuradors de la
qualitat de l'aire, etc.

● Implementació de la ventilació mecànica als centres educatius.
● Gratuïtat dels test d’antígens i PCR.
● Seguiment dels protocols sanitaris als centres. Posada en marxa efectiva dels comitès de

seguretat i salut
● Permís retribuït per les treballadores, també del sector privat, en situació d'aïllament per

contacte estret i per cura de fills/es i familiars.
● Increment de la inversió en el sistema sanitari públic, revertint les grans retallades del 2008

que van deteriorar fins al límit el Sistema de Sanitat Públic Català.

(USTEC) Comunicat afectació pandèmia - Gener 2022

(CGT) Comunicat Tornem a les aules en plena nova onada de contagis altra cop sota mínims

(La Intersindical-CSC) La Intersindical reclama vincular els canvis en les quarantenes escolars a una
baixa laboral per cura d’infants
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2. Icetazo - #LesQueHiSomEnsQuedem
L’organització, la mobilització i les vagues convocades han estat clau en la millora del text inicial, però
no es compleix la jurisprudència europea, no s’avança en l’estabilització de persones als 3 anys; es
manté indemnització de 20 dies per any treballat amb màxim de 12 mesos; i qui no superi els
processos podrà apuntar-se a borses d'interins per cobrir un màxim del 8% de places (sempre que
arribin a la nota establerta a cada convocatòria i caldrà veure en quines condicions).

El Departament d’Educació NO convocarà oposicions amb caràcter immediat.

La nova llei d’estabilització del personal interí recull i permet per primera vegada la incorporació a la
carrera funcionarial a través d’un concurs de mèrits. Això donarà la possibilitat a molts docents amb
un llarg currículum laboral al departament, d’estabilitzar de manera definitiva la seva situació laboral.
La llei estableix la distinció entre dos tipus de places: les d’estabilització i les de reposició.

Les primeres es regularitzaran per mitjà del concurs de mèrits, mentre que les de reposició ho faran
per mitjà d’un concurs-oposició, modificat respecte al vigent fins ara.

El sistema de concurs de mèrits valora de forma majoritària l’experiència docent, amb un màxim de 7
punts aconseguits amb un límit de 10 anys. La formació acadèmica i permanent et pot donar un altre
màxim de 3 punts. Finalment, i per valorar la gent que en anteriors convocatòries han aprovat però
s’ha quedat sense plaça, un màxim de 5 punts més per a aquells que si hagin trobat en dues ocasions
i per la mateixa especialitat.

Pel que fa al concurs oposició les diferents parts deixen de ser eliminatòries.

Sense tenir totes dades clares, sense cap garantia de normativització dels processos i sense un
calendari concret, hem de tenir clar que l’organització i la lluita segueixen sent el camí per que el
concurs de mèrits NOMÉS contempli els anys d’experiència i que sigui restringit a les persones que
estan actualment treballant a centres públics en abús de temporalitat. I que inclogui les màximes de
places per oferir. I que el concurs-oposició pendent s'ajorni fins a obtenir les millores derivades de la
modificació del RD 276/2007.

Cal continuar la lluita amb l’objectiu que ningú sigui acomiadat, i això s’ha de fer preservant la unitat
del col·lectiu interí i laboral temporal. Estem convençudes que l’autoorganització i la participació
activa a les diferents mobilitzacions és la clau per capgirar les constants polítiques que desgasten i
sobresaturen els serveis públics i que pretenen privatitzar encara més serveis, i seguir precaritzant
més i més les condicions laborals de les treballadores. Només amb la solidaritat i la unitat dels
treballadors i treballadores podrem aconseguir que les diferents solucions parcials esdevinguin una
solució global.

Comunicat USTEC. Objectiu 8%

Aportaciones de CGT al RD transitorio de ingreso a cuerpos docentes.

Interines i estabilització (la Intersindical-CSC).

➔ Dissabte 22 Xerrada Lluita interina a Barberà: 11.30h Ateneu de Barberà.

Plataforma PINDO.
WEB: https://plataformainterinesdocents.wordpress.com/ - TWITTER:
https://twitter.com/PInDo_Catalunya - Xat TELEGRAM: https://t.me/joinchat/UjzLBUxmOQw4Vf0g -
Grup Telegram PINDO Vallès Occidental: https://t.me/+6jTDKTcCYSc5NTY0
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3. Calendari d’assemblees de zona segon i tercer trimestre

Dimecres 12 de gener, 9 de febrer, 9 de març, 20 d'abril i 11 de maig.

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.

4. Llengua
Comunicat sindical unitari: L’Educació, pública i en català (PDF) - Bústia de queixes lingüístiques.

Comunicat unitari de sindicats davant la imposició del 25% de castellà a les aules “Estem davant
d’una situació d’urgència que podria abocar-nos a sistemes educatius no validats per una majoria i a
una desaparició de l’ús del català en l’àmbit públic.”

És el moment que els polítics assumeixin les responsabilitats inherents al seu càrrec, i que tant des
de l’àmbit institucional com el social es promoguin les actuacions perquè el català sigui vehicular en
l’educació com en tota la resta d’àmbits públics.

5. Personal laboral
OPOSICIONS TEEI - La correcció del segon exercici, el supòsit pràctic, estarà a principis de febrer.
Quan estiguin els resultats de les proves, es farà la prova de català.

OFERTA PÚBLICA ORDINARIA EEE - El mes de desembre de 2021 es va aprovar l'oferta pública de
308 places per a Educadores d’educació especial però encara no ha sortit la convocatòria, s’està
pendent de la nova llei. Caldria que el màxim de llocs de treball siguin estabilitzats mitjançant
concurs de mèrits.

6. Altres
a. Nomenaments diaris

Nomenaments telemàtics cada dia durant aquesta setmana i la propera.

● Es cobriran totes les baixes iguals o superiors a 5 dies.
● Es poden fer nomenaments excepcionals d’urgència per a centres amb més de 3 baixes

inferiors a 5 dies.

La franja horària de connexió per als nomenaments als Serveis Territorials al Vallès Occidental, mentre
hi hagi nomenaments diaris al mes de gener, serà de 12:45 a 13:45

b. Canvi d’entitat sanitària
Les persones mutualistes que desitgin fer canvi d’entitat sanitària poden fer-ho només durant aquest
mes de gener, tant si estan adscrits als serveis públics de salut com a les entitats asseguradores
incloses en el nou Concert d'Assistència Sanitària per la 2022-2024.

Podeu trobar tota la informació per fer el canvi d’entitat sanitària ordinari o extraordinari clicant aquí:
https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/asistencia-sanitaria-nacional/cambio-entidad-san
itaria.html
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