
Zona Baix Vallès MARÇ 22
Dimecres 9 de març 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. 

1.Vaga educativa unitària
DIJOUS 10 assemblea telemàtica informativa unitària a les 18h: https://meet.jit.si/VagaEducacioVOC 
Estem fartes de veure com passen els cursos sense la reversió de les retallades del 2010; fartes d’una gestió
de la COVID-19 amb recursos insuficients, protocols canviants i de legitimitat dubtosa; fartes de maniobres
per no assumir la responsabilitat d’estabilitzar les treballadores en abús de temporalitat; fartes de la manca
de coratge per defensar el model d’immersió lingüística. Fartes de lleis i decrets que incentiven la jerarquia
i el despotisme als centres. Fartes del neoliberalisme educatiu embolcallat per l’autonomia de centres.
Fartes de la segregació escolar que empara el model de la doble xarxa publicoconcertada. Fartes que es
responsabilitzi les docents de tots els mals de l’escola i la societat. Constatem que la participació i el diàleg
són un pur simulacre i que les mesures que es publiciten són d’un cinisme vergonyós.

La indignació s’ha materialitzat en una resposta a l’alçada:

5  jornades  de  vaga  :  15,  16,17  de  març,  29  i  30  de  març  i  una  llista  de Reivindicacions (Manifest
unitari) que denuncien la situació en la qual ens trobem a l’educació pública.

Cartell unitari (PDF) – Cartell mobilitzacions (jpg)

Convocatòries:

➔ Dimarts 15 – 11.30h Jardinets de Gràcia (Passeig de Gràcia 114). Manifestació fins al Departament
d'Educació

➔ Dimecres 16 - 11.30h Estació de Sants. Manifestació fins el Saló de l'Ensenyament. Aconsegueix la
teva entrada al Saló.

➔ Dijous 17 – 11.30h Plaça Universitat. Manifestació fins a la Plaça Sant Jaume
➔ Properament s’anunciaran les mobilitzacions del 29 I 30 de març.

De manera unitària reclamem i exigim: 
● El 6% del PIB per educació com a mínim. 
● La reversió de les retallades: 
   ○ Restabliment de l’horari lectiu anterior a les retallades per a tot el personal d’aplicació al curs 2022/23
com a reivindicació irrenunciable.
   ○ Reducció de les ràtios estructurals. Cap tancament de grups a la Pública.  
   ○ Conversió dels terços de jornada en mitges jornades. 
   ○ Retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major de 55 anys.
   ○ Increment del personal d’atenció directa a l’alumnat 
   ○ Recuperació del poder adquisitiu perdut incloent també el retorn al reconeixement del primer estadi de
9 a 6 anys. 
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https://www.cgtensenyament.cat/wp-content/uploads/2022/03/VAGA-5-DIES.pdf
https://www.cgtensenyament.cat/vaga-5-dies/
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   ○ Retirada del Decret de Plantilles (39/2014). 
   ○ FP Pública i de qualitat. Equiparació salarial ja! 
● La retirada de l’ordre de calendari escolar. 
● El no al nou currículum. 
● L’estabilització real del personal interí i pacte d’estabilitat. 
● L’assumpció de responsabilitat del Departament en la defensa de la immersió lingüística i cobertura legal
de tot el personal dels centres. 
● Una negociació real i la dimissió del conseller. 

Encartella el teu centre! (PDF amb cartells reivindicacions)

Apel·lem a la responsabilitat de les treballadores perquè es mobilitzin, i a la dels sindicats perquè no es
conformin amb engrunes en aquest moment històric. Tenim sobre la taula els ingredients d’un moment
clau: la indignació de les treballadores, la clara deriva autoritària del Departament, la unitat sindical tan
demanada per les docents i, per acabar-ho d’adobar, aquest cop no tenim l’excusa tan repetida que només
un dia de vaga no serveix per a res. Estem davant un moment determinant que ha de marcar la recuperació
de la nostra dignitat com a treballadores i el camí a cap una qualitat real de l’educació pública. L’escola és
un àmbit privilegiat per lluitar contra la precarietat present i futura de la classe treballadora.  

2.Educació, pública i en català - #Vaga23M
El proper 23 de març, la USTEC, la COS, la Intersindical-CSC i el SEPC convoquen a la vaga tota la Comunitat
Educativa, a tots els nivells educatius -obligatoris i postobligatoris, des d’infantil fins a la universitat- en
resposta a la sentència del 25% de classes en castellà i en defensa d’una educació pública i íntegrament en
català, sota el lema: La seva sentència, la nostra lluita! #Vaga23M

Cartell vaga 23M

3.Personal laboral

Prova català i castellà. Quan pengin els resultats es podran fer reclamacions. S’estan rebent la resolucions
de les reclamacions ja fetes. Reclamem revisions presencials. 

4.Altres

[Borsa de treball docent] Llista de persones admeses i excloses
Es  poden  presentar  reclamacions  del  9  al  18 de  març  de  2022 preferentment  de  forma  telemàtica,
mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat.  També es pot presentar presencialment al registre dels
serveis territorials de l’àmbit territorial corresponent.

Llista provisional de persones admeses i excloses. Accés a l’aplicació.

[Oposicions 19] Nomenament funcionariat de carrera
Orden EFP/126/2022, mestres - Orden EFP/127/2022, secundària I FP

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-3114
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Pagament juliol 2016
La data màxima d'acreditació de la formació per obtenir nomenament del mes de juliol 2016 era fins al 31
d'octubre de 2021. El cobrament es farà efectiu a la nòmina del mes de maig.

Manifestació #ProuRacisme #19M #WorldAgainstRacism
Manifestació a Barcelona aquest 19 de març de 2022 a les 12h, des del Jardinets de Gràcia, amb motiu de la
jornada de l’ONU contra el racisme i dins el marc de la crida internacional de #WorldAgainstRacism.  
Convoca UCFR (Unitat contra el feixisme i el racisme). MANIFEST.

UCFR Cerdanyola-Ripollet, ens convoca aquest dissabte, 12 de març, per reparar els murals del C/Riu Sec. 
Fora els símbols d'intolerància, racisme i masclisme! A les 10:30 h al Parc de la Pau, C/Sta Anna (davant del 
Pavelló Can Xarau-Paco Arpide) .

Dijous 10 al matí local de la Fede a Barcelona es ferà la presentació pública de la manifestació.  

Propera assemblea 

Dimecres 20 d’abril - 12.45h

https://meet.jit.si/AssembleaZonaBaixValles

https://meet.jit.si/AssembleaZonaBaixValles
https://ucfr.cat/2022/02/04/prouracisme-19m/
https://ucfr.cat/
https://worldagainstracism.org/march-2022/19m2022-ca/
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