BENVINGUDES I BENVINGUTS
“IV ASSEMBLEA DE L’ACPCREDA”
16 de desembre de 2011

Nosaltres, ben mirat, no som més que paraules,
(...)
Però la nostra missió és parlar.
Donar llum de paraula
a les coses inconcretes.
Elevar-les a la llum amb els braços de l'expressió viva
perquè triomfem en elles.
(...)
Ningú no podrà negar que la tasca és feixuga.
Miquel Martí i Pol

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
2. Presentació i aprovació, si s’escau, de la renovació de
càrrecs a la junta
3. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes i
pressupost per al 2012
4. Informacions i propostes
5. Precs i preguntes

Proposta renovació de càrrecs
COMPOSICIÓ DE LA JUNTA

PROPOSTA DE JUNTA
Presidenta: Carme Ferrer CREDA Comarques II

Presidenta: Carme Ferrer CREDA Comarques II
Vice-presidenta 1a :Carme Cabra CREDA Catalunya
Central
Vice-presidenta 2a : Rosa Soler CREDA Baix
Llobregat

Vice-presidenta 1a: Carme Cabra CREDA Catalunya
Central
Vice-presidenta 2a : Norma Almirall CREDA
Comarques IV
Secretària 1ª: Anna Bigorra CREDA Jordi Perelló

Secretària:Gemma Surià CREDA Comarques IV
Secretària 2a:
Tresorera:Marta Guanyabens CREDA Maresme-Vallès
Oriental
Vocals:
• Maritxu Vilallonga CREDA Pere Barnils
• Rosa Vives CREDA Jordi Perelló
• Ester Molins CREDA Pere Barnils
• Carme Alvarez CREDA Comarques IV
• Norma Almirall CREDA Comarques IV
• Nati Forés CREDA Catalunya Central
• Azucena Lagunas CREDA Comarques II
• Marisa Fuster CREDA CatalunyaCentral

Tresorera:
Vocals:
•
Maritxu Vilallonga CREDA Pere Barnils
•
Anna Llàtzer CREDA Baix Maresme
•
Viqui García CREDA Baix Llobregat
•
Anna Soler CREDA Maresme-Vallès Oriental
•
Sònia Segura CREDA Pere Barnils
•
Azucena Lagunas CREDA Comarques II
•
Marisa Fuster CREDA Catalunya Central
•
Gemma Surià CREDA Comarques IV
•
Representant CREDA Lleida
•
Representant CREDA Tarragona
•
Representant CREDA Narcís Massó

INFORMACIONS I PROPOSTES

1.ASSOCIATS
2.ACTUACIONS REALITZADES
3.COMISSIONS

ASSOCIATS

ACTUACIONS REALITZADES
Abril 2010
- Assemblea ACPCREDA
Assistència del 20% dels associats
- Escrit en relació al tema dels desplaçaments adreçat a:
- Secretària General del Departament d’Educació, Dolors Rius
- Director General de Recursos del Sistema Educatiu, Camil Fortuny
- Director General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat, Jaume Graells

Maig 2010
- Carnet sòcies i socis
Carnet anual pels associats
S’adjudica a cada soci el número que assigna l’entitat bancària

ACTUACIONS REALITZADES
Juny 2010
- Rebuda de la resposta del DG Sr. Jaume Graells
a l’escrit enviat per l’ACPCREDA en relació al tema dels desplaçaments
- Temps de contenció de despesa pública
- Utilització del transport públic preferentment
- Necessitat d’unificar criteris (la DG realitzarà diferents reunions amb els
Directors dels SSTT)
Juliol 2010
- Reunió Direcció General
TEMES TRACTATS:
- Desplaçaments
- Revisió “Document Crema”
- Plantilles CREDA
- Plaça que es redueix al Baix Llobregat
- Substitució plaça psicopedagog de Tarragona
- Audioprotetistes per als nous CREDA

ACTUACIONS REALITZADES
Setembre 2010
- Sol·licitud Subvenció al Departament d’Ensenyament per activitats de
Formació (Comissió de Formació)

Novembre 2010
- Carta de suport dels sindicats en relació al tema dels DESPLAÇAMENTS
Carta de suport dels sindicats: USTEC. CCOO i UGT adreçada al Sr. Camil
Fortuny, al Sr. Jaume Graells i a la Sra. Dolors Rius.

ACTUACIONS REALITZADES
Desembre 2010
- Carta Síndic de Greuges
Exposant:
- Caràcter itinerant de nostre lloc de treball
- Dret a indemnitzacions per raó del servei (Decret 138/2008 de juliol 2008)
- Diferències entre Serveis Territorials
- Accions prèvies realitzades (cartes i reunions DG)
- L’ACPCEDA considera que es vulnera el principi d’igualtat i sol·licita la
intervenció del Síndic
Gener 2011
- Reunió de la Junta amb la Comissió de Formació
- Organització Jornades
- Contractació dels serveis d’un gestor
Febrer 2011
- 1a. Resposta Síndic
Confirmant que ha demanat informació al Departament d’Educació en relació
al nostre escrit.

ACTUACIONS REALITZADES
Març 2011
- Carta adreçada al Director del ST del Baix Llobregat en relació a les noves
directrius pel que fa als desplaçaments
- Reunió Comissió de Formació
- Sol·licitud d’entrevista amb la nova Directora General

Abril 2011
- 2a. Resposta Síndic
Informant que el Departament d’Ensenyament ha exhaurit el termini legal per
respondre el requeriment del Síndic i que han reiterat la sol·licitud, tot recordant-li
el deure de facilitar-la.

Maig 2011
- Rebuda de la resposta del Director del ST del Baix Llobregat en relació a
l’escrit de l’ACPCREDA
- Se’ns recorda que cobrem un complement en concepte
d’itinerància des de 1999
- Possibilitat d’un viatge al dia, com a màxim, a la seu dels SSEE per a
poder recollir material
- Enviament resposta Síndic als associats

ACTUACIONS REALITZADES
El Departament justifica la manca de resposta als escrits enviats per
l’ACPCREDA al fet que la resposta va ser donada verbalment, i concreta:
* No es perceben indemnitzacions pels desplaçaments:
- Des del domicili particular a la primera escola
(analogia mestres itinerants)
El mateix s’aplica al viatge de tornada.
- Per desplaçaments en vehicle propi dins la mateixa localitat
(llevat casos molt excepcionals i degudament justificats)

* Sí es perceben indemnitzacions pels desplaçaments entre les diferents
escoles.

ACTUACIONS REALITZADES
CONCLUSIONS del Síndic:
- No hi ha indicis d’actuació irregular de l’Administració.
- El Decret Llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenció de
la despesa, va modificar la Llei 25/2009, del 23 de desembre, de
pressupostos de la Generalitat per al 2010. Així que les indemnitzacions per
raó de serveis es regeixen per llur normativa específica.
- La queixa de l’ACPCREDA deriva d’una mesura legislativa de política
econòmica per reduir el dèficit públic, l’oportunitat de la qual no “em
correspon valorar”.
- Fi de les actuacions en relació a la queixa

ACTUACIONS REALITZADES
Juliol 2011
- Reunió Direcció General
Temes tractats:
Presentació ACPCREDA
Desplegament del Decret de Serveis Educatius
Dotació nous CREDA
Fusió CREDA II i IV
Audioprotetista compartit CREDA II (Sant Adrià) i VI (Vilanova)
Redistribució personal dels CREDA
Plantilles “blindades” als CREDA
Jornades ACPCREDA
Desplaçaments
Concurs de trasllats
FM
- Sol·licitud subvenció per associacions
- Organització Jornades

ACTUACIONS REALITZADES
Setembre 2011
- Rebuda de la concessió de la subvenció
- Organització Jornades

Octubre 2011
- Organització Jornades
- Gestions amb la DG en relació a la inscripció a les Jornades de
l’ACPCREDA

Novembre 2011
- Lliurament documentació subvenció
- Organització Jornades

Desembre 2011
- II Jornades de Formació ACPCREDA

INFORMACIÓ
COMISSIONS

COMISSIÓ: Formació
Carme Cabra, Rosa Grau, Teresa Mas, Rosa Vives, Carme García, Maria Moñino

Actuacions fetes i actuacions previstes:
 Disseny, planificació i organització d'aquestes
II JORNADES DE FORMACIÓ - 15 i 16 de
desembre de 2011
 Realització de les jornades.
 Sol·licitud i tramitació de la subvenció.
 Tramitació de documentació per demanar el
reconeixement de la formació al Departament
d’Ensenyament.

COMISSIÓ: WEB
Lydia Jaramillo, Anna Mallat, Jordina Fernández, Eli Font

ACTUACIONS REALITZADES
Manteniment de la pàgina web:
- Realització de millores relacionades amb el format, pàgina
inicial i coherència global.
- Tasques de manteniment informatives (actes, notícies, novetats)
- Ampliació d’algunes seccions de la pàgina (links)
- Millores sota demanda de la junta de l’ACPCREDA.
Contractació d’un tècnic per fer el servei de manteniment per
tasques complexes (formulari d’inscripcions, canvis de disseny,…)

COMISSIÓ: Relació amb sindicats i gabinet jurídic
Xus Antón, Carme Ferrer, Azucena Lagunas i Gemma Martín

OBJECTIU:
Relació amb sindicats i amb el gabinet jurídic de l’ACPCREDA
ACCIONS REALITZADES:
Reunions amb el gabinet jurídic
Elaboració Informe
Reunions amb sindicats
TEMES TRACTATS:
Desplaçaments
Carta de recolzament
Plantilles

COMISSIÓ: Relació amb altres serveis educatius
Marta Guanyabens i Ester Molins

OBJECTIU: Conèixer i relacionar-se amb les associacions dels
diferents serveis educatius: EAP I CRP
Accions realitzades: D’ençà de la darrera assemblea gairebé no
hi ha hagut activitat en aquesta comissió. L’aprovació de la LEC va
posar fi al tema del Decret de Serveis Educatius que tant ens
havia ocupat.
Mantenim relació esporàdica amb les altres associacions
( ACPEAP I ACPCRP) i es preveu continuar en contacte.
La comissió queda oberta a d’altres iniciatives en la mateixa línia,
però caldrà canviar els referents.

COMISSIÓ: Estratègies i tècniques per accedir a la LE i a la LO

RESPONSABLE: Marta Vinadrell

Es proposa la comissió com a espai de reflexió i d’intercanvi de les
tècniques, recursos, sistemes, estratègies,... per accedir al
llenguatge de la manera més funcional i més significativa per a
aquells alumnes amb sordesa que ho requereixin.

OBJECTIUS:
● Intercanvi i recollida de les tècniques i d’estratègies per
accedir a la llengua oral i llengua escrita per a alumnes
amb sordesa
● Realitzar un document-dossier on es recullin aquestes
estratègies i/o tècniques
● Compartir amb la resta dels socis/sòcies de
l’ACPCREDA

PRECS
I PREGUNTES

