BENVINGUDES I BENVINGUTS

7a ASSEMBLEA DE L’ACPCREDA

27 de febrer de 2015

“TOTES I TOTS FEM
L’ACPCREDA ”

ORDRE DEL DIA:
1- Lectura i aprovació de l’acta anterior
2- Evolució dels associats
3- Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes: balanç 2014 i pressupost 2015
4-Resum de les actuacions realitzades
5-Presentació i aprovació, si s’escau, de la renovació de càrrecs de la junta
6- Presentació i aprovació, si s’escau, de les propostes de continuïtat de les comissions de
treball
7- Assessorament legal: informe del marc jurídic dels professionals dels CREDA
8- Precs i Preguntes

1- Lectura i aprovació de l’acta de
l’Assemblea General de 1 de març de 2014

2- Evolució dels associats

ASSOCIATS

3- Presentació i aprovació, si s’escau,
de l’estat de comptes:
balanç 2014 i pressupost 2015

4- Resum de les actuacions realitzades

Març 2014
- Valoració de les III Jornades de Formació de l’ACPCREDA
(reunió conjunta Comissió d’organització de les Jornades i Junta).
- S’inicien accions davant el tancament de la cabina de Vilanova i la de
Manresa: Contacte sindicats i Gabinet Jurídic.
- Es recullen dades de les diferents situacions administratives del
personal que treballa als CREDA i els criteris pels quals es paguen els
desplaçaments per facilitar-los al nostre Gabinet jurídic (Informe de
contextualització).

Abril 2014
- Demanda de reunió amb la Direcció General d’Educació Infantil i
Primària, tema cabines.

Maig 2014
- Acord de la junta per la creació d’una nova pàgina web.
- Contactes amb diversos dissenyadors de pàgines web i demanda de
pressupostos.
- Tramitació de la documentació necessària per registrar els canvis realitzats
a la junta a l’Assemblea General de socis de l’1 de març de 2014.

Juny 2014
- Reunió conjunta de l’ACPCREDA, l’ACPO i l’AC de CRP amb la Secretària
General en relació a la desconvocatòria del concurs de mèrits als SSEE.
- Demanda de reunió a la Direcció General d’Educació Infantil i Primària,
tema cabines.

Juliol 2014
- Lliurament al Registre d'entitats de la documentació per registrar els canvis a
la junta realitzats a l’última Assemblea General de socis.
- Reunió de l’ACPCREDA amb l’USTEC, UGT i CCOO per tractar el tema de les
cabines audiològiques dels CREDA.
- Es decideix la persona que ens farà el nou Web corporatiu.
- La junta fa propostes de temàtiques pels I Tallers de Formació.
- Tresoreria: S’han fet els pagaments pendents de l’IRPF.
- Es tracta el tema del Projecte de Voluntariat Logopèdic que es vol engegar
des de l’ACPCREDA, Es decideix convocar una reunió amb totes les persones
interessades.

Setembre 2014
- Demanda d’entrevista amb la Direcció General d’Educació infantil i Primària.
- Escrit socis (tema cabines)
Octubre 2014
-Organització d’una segona trobada amb Sindicats- Equips directius i
audioprotesistes
dels CREDA afectats i membres de la Junta de l’ACPCREDA per posar en comú
la
informació de que es disposa (02/10/2014)
- Instància demanant una còpia dels informes de les cabines dels CREDA.C-IV i de
la Catalunya Central.
- La dissenyadora presenta una proposta pel que fa al disseny del nou Web.
- La Comissió del web i la junta fan propostes dels continguts i les imatges.
- Es decideix el format dels Tallers de Formació:
- S’oferirà un únic taller
- Temàtica: avaluació i intervenció en TELL
- Tallers exclusivament per als socis
- Dv, tarda i Ds, matí (15 hores)
- El nostre propòsit és que siguin tallers d’aprofundiment i bàsicament
pràctics pensats per les nostres necessitats concretes.

-Tresoreria:
- Es passen totes les dades bancàries dels socis a la nova base de
dades SEPA.
- S’acorda enviar un escrit als de dades bancàries recordant que cal
notificar els canvis socis recordant que cal notificar els canvis de dades
bancàries o personals.
- Contacte telefònic amb la secretària de la Directora General, Carme Ortoll, per
consultar el perquè de la demora de l’entrevista i transmetre-li la urgència del tema
de les cabines. La resposta que ens dona és que la DG ja té coneixement de la
demanda i que està treballant per donar-nos una resposta per escrit.

Novembre 2014
- Demanda per escrit dels informes que es disposen del CREDA Comarques IV i
del CREDA de la Catalunya Central en relació a les cabines, així com d’una reunió
amb la Direcció General d’Educació Infantil i Primària.
- S’acaben de concretar els continguts i fotos del nou web,
- Concreció de les dates, localitats i espais dels Tallers.
- Tema Voluntariat logopèdic. Des de la junta es farà un Projecte
(Temes: responsabilitat civil, llocs de treball, ...).
- Planificació propera Assemblea General de Socis (27 de febrer de 2015).

Desembre 2014
- Revisió dels continguts del nou Web (Comissió del Web i junta).
- Elaboració del Projecte dels I Tallers de Formació de l’ACPCREDA,
- Preparació de la documentació per a la demanda del reconeixement dels I Tallers de
Formació de l’ACPCREDA al Departament d’Ensenyament,

Gener 2015
- Escrit informatiu socis (I Tallers de formació, nou web. últimes informacions
sobre les cabines ).
- Lliurament de la documentació per al reconeixement dels I Tallers de
Formació de l’ACPCREDA al Departament d’Ensenyament.
- Activació del nou web de l’ACPCREDA.
- Organització de l´Assemblea General de socis.

-Tràmits amb l’entitat bancària i la dissenyadora web pel pagament dels
tallers a través del nostra web.
- Tresoreria: tramesa dels rebuts de la quota anual de soci.

Febrer 2015
- Secretaria:
- Enviament de la convocatòria per correu postal i electrònic.
- Escrit informatiu als socis de la inscripció als I Tallers de
Formació de l’ACPCREDA.
- Escrit informatiu adreçats als socis sobre la presentació del
llibre: “Recursos i activitats per a l’adquisició dels sons de la parla
en infants. Les Capses dels sons” per companyes del CREDA
Jordi Perelló.
- Preparació de l’Assemblea.
- Acabar de concretar aspectes organitzatius I Tallers de Formació de
l’ACPCREDA.

I Tallers de Formació de l’ACPCREDA
(març, abril i maig 2015)

Aquest any 2015 l’ACPCREDA ha posat en marxa els I Tallers de Formació,
adreçats exclusivament als associats.
Aquest taller tractarà sobre “L’avaluació i la intervenció dels infants amb
TELL” i serà impartit per l’Encarna Pérez.
Es repetirà tres cops, per facilitar la màxima assistència:
Grup 1: 6, 7 i 13 de març. Barcelona.
Grup 2: 10, 11 i 17 d’abril. Manresa.
Grup 3: 8, 9 i 15 de maig. Barcelona.
Hem rebut el reconeixement dels Tallers per part del Departament
d’Ensenyament.

5- Presentació i aprovació, si s’escau, de la
renovació de càrrecs a la junta

Proposta renovació de càrrecs
COMPOSICIÓ DE LA JUNTA

PROPOSTA:

Presidenta:
Carme Ferrer CREDA Comarques II
Vice-presidenta 1a:
Lydia Jaramillo CREDA Jordi Perelló
Vice-presidenta 2a:
Azucena Lagunas CREDA Comarques II
Secretària 1a:
Gemma Martín CREDA Maresme-Vallès Oriental
Secretària 2a:
Cristina Gorgas CREDA Maresme-Vallès Oriental
Tresorera 1a:
Anna Solé CREDA Maresme-Vallès Oriental
Tresorera 2a:
Noemí Aliacar CREDA Comarques II
Vocals:
Carme García CREDA Pere Barnils
Viqui García CREDA Baix Llobregat
Sònia Segura CREDA Pere Barnils
Montse Roqué CREDA Lleida
Ester Arnedo CREDA Catalunya Central
Carme López CREDA Comarques IV
Mònica Quintero CREDA Comarques IV
Maria Perpinyà CREDA Narcís Masó

Vocals:
Ester Galilea CREDA Pere Barnils
Nora Busquets CREDA Jordi Perelló

6- Presentació i aprovació, si s’escau, de les
propostes de continuïtat de les comissions de
treball

COMISSIÓ DE FORMACIÓ
Formada per: Ester Arnedo, Carme Cabra, Neus Escudé, Jordina
Fernández, Marisa Fuster, Carme Garcia, Cristina Gorgas i Ester Molins

Objectius:
 Dissenyar, planificar i organitzar unes jornades bianuals
Actuacions:
 Disseny, planificació i organització (conjuntament amb la junta de
l’ACPCREDA) de les IV JORNADES DE FORMACIÓ que es celebraran
durant curs 2015-16
 Realització de les Jornades
 Tramitació de tota la documentació (projecte i memòria) per demanar el
reconeixement de la formació per part del Departament d’Ensenyament.

COMISSIÓ WEB
Formada per: Nora Busquets, Anna Mallat i Lydia Jaramillo

Actuacions realitzades
 Manteniment de l’antiga web.
 Proposta de renovació de la pàgina.
 Coordinació amb la comissió i la junta per a la recerca d’una dissenyadora
de planes web, contractació i posterior realització de la nova
www.acpcreda.org.
Esperem que us hagi agradat!

COMISSIÓ TEMES LABORALS
Formada per: Ester Arnedo, Carme López, Mónica Quintero i Azucena
Lagunas

Objectius
 Reunions periòdiques amb el nostre gabinet jurídic
(Col·lectiu Jurídic de Defensa Legal)
 Relació amb Sindicats

Temes:
 Desplaçaments
 Cabines

Continuïtat
 SI
 Imprescindible que s’apunti gent a la comissió!!

Actuacions
DESPLAÇAMENTS :
-Març 14: Demanda a l’advocada E.Izquierdo del Col·lectiu Jurídic de
Defensa Legal de pressupost per l’elaboració d’ un informe jurídic sobre el
marc normatiu aplicable als professionals de l’ACPCREDA.
-Febrer 15: L’advocada ens presenta l’esborrany sobre
“ Anàlisi de la normativa de referència en relació al personal docent dels
Serveis Educatius, CREDA “.
CABINES:
-Abril 14: Reunió amb l’advocada del Col·lectiu Jurídic de Defensa Legal.
Ens va orientar sobre les actuacions que podíem fer com a col·lectiu i es va
comprometre a mirar la normativa sobre les cabines.
-Juliol 14: Reunió amb els sindicats USTEC i CCOO per posar en comú les
diferents informacions i planificar futures accions.

Setembre 14: Resum de les informacions sobre el tema de les cabines per enviar
als socis.
-Octubre 14 : Reunió amb les directores i audioprotesistes del Creda Comarques
IV, Creda Catalunya Central i els sindicats USTEC i UGT per tal d’actualitzar
informacions,conèixer les actuacions fetes des de l’associació, sindicats i afectats i
acordar línies conjuntes d’actuació.
-Novembre 14: Reunió amb els sindicats CCOO i USTEC (informació de la Paritària
amb els Delegats de Riscos Laborals del Departament).
-Gener 15 : Entrevista amb l’advocada davant la manca de resposta de
l’administració.
-Gener 15 : Visita amb un advocat del Col·lectiu Ronda
-Febrer 15: Reunió amb l’advocada (lliurament de l’esborrany de l’informe jurídic)

COMISSIÓ DE RECURSOS I ESTRATÈGIES
PER A ACCEDIR A LA LLENGUA ESCRITA I
LA LLENGUA ORAL AMB SUPORT SIGNAT
Formada per:Marta
per:
Vinardell, Marta Cardona, Marta Martín,
Beatriz Pérez, Anna Rubies, Gemma Surià, Rosalia Gabriel,
Marta Casas, Montserrat Pomés, Anna Solé.

Objectius
* Com ja vam presentar a l’AO 2014, continuem amb els
mateixos objectius, ampliant-los:
 Compartir casos d’alumnat sord que precisen de suport signat
(perfil concret) per accedir a l’ensenyament i aprenentatge de la
llengua parlada i llengua escrita; també d’alumnat sord que
tenen la LSC com a llengua materna i/o vehicular a l’escola.

 Descriure els recursos lingüístics i comunicatius que emprem
amb aquest perfil d’alumnat sord.
Desplegament d’aquests recursos per al treball lingüístic,
que són els següents: els Fonemes Dactilològics, la
Dactilologia, el Català Signat (CS i CSE) i dels recursos
comunicatius i d’accés al currículum: la LSC i el CS. Fem
trobades mensuals.
 Compartir materials i enregistrament (si tenim el full de
permís d’imatge al CREDA corresponent, essent d’ús intern).
Actuacions

-Des de la passada AO 2014, hem realitzat 5 trobades de
seguiment i de continuitat:
* Sessió Juny 14: Valoració Comissió. Síntesi dels recursos
lingüístics que abarquen el suport signat i la LSC, per un
posterior desplegament de cada recurs / suport signat.

Sessió Novembre 14: Presentació del Quadre-Síntesi i
aportacions-debat. Planificació de trobades mensuals per al
desplegament de cada recurs. (*)
* Sessió Desembre 14: Lectura i comentaris dels diferents
documents relacionats amb els suports signats. Es comparteix
bibliografia específica, a nivell intern.
* Sessió Gener 15: Desplegament del Suport Signat: els
Fonemes Dactilològics per treballar la fonètica i la fonologia.
* Sessió Febrer 15: Desplegament del Suport Signat: la
Dactilologia per treballar el lèxic i semàntica.
* Tenim sessions programades al març, abril, maig i juny.
(*) S’ha demanat a la Junta de l’ACPCREDA el reconeixement
de la comissió com a Grup de Treball, i estem en procés
d’elaboració d’un document. Ho planificarem de cara el curs
15/16.

Continuïtat
SÍ
Objectius de futur
* Continuar la nostra tasca, amb els mateixos
objectius i avançar en el desplegament de cada
recurs lingüístic.
* Obrir la Comissió a altres integrants dels altres
CREDAs per poder anar consensuant i
compartir els temes i continguts de la Comissió.
Contactar amb la responsable de la Comissió
Marta Vinardell per correu-e a mvinarde@xtec.cat

7- Assessorament jurídic: Informe del Marc
jurídic dels professionals dels CREDA

Informe de contextualització
- Estudi del marc legal en relació al pagament de dietes en concepte
de desplaçaments.
-Valoració de les diferents opcions legals a seguir.

PRECS
I
PREGUNTES

