Reunió de zona Rubí – Sant Cugat – Castellbisbal 7/11/11
Ens reunim els representants dels centres de Rubí: Torre de la llebre, Ramón Llull, Pau Casals,
Rivo Rubeo, Teresa Altet, Joan Maragall, Schola, 25 de setembre, La Serreta, L'Estatut i Mossèn
Cinto. Els centres de Sant Cugat: Ciutat d'Alba, Turó de Can Mates i Gerbert d'Orlhac. Els centres
Montserrat de Castellbisbal i Pilarín Bayés de Sant Quirze. I els representants d'USTEC, CCOO i
CGT.
La primera cosa que fem és la presentació dels materials i informacions que aporta cada sindicat.
-Orientacions pel professorat que va superar les oposicions, guia d'interins, salut laboral, fons
d'acció social (fins el 15 de novembre i 50% menys de pressupost), equitat secretaria de la dona,
mesa sectorial, nòmines (pagament últim dia hàbil del mes), nous temaris (per secundària i
pròximament per primària), Síndic de greuges (USE sense cobriment de reducció de jornada),
eleccions per crear comitè de vetlladores CCOO, Curs d'acompanyament professorat novell fins
13N, situació borsa administratius/ves, prou resignació (full explicatiu de la situació de les
retallades), normativa d'organització i funcionament dels centres, El SEP un nyap i una nota als
centres i direccions que han mostrat el seu desacord al SEP.
-Es fan preguntes sobre l'aplicació horària i constatem que cap centre aplica el SEP dins de l'horari
lectiu, que cap centre fa més de 2h fora de l'horari, i que el centre que els tutors fan 25h lectives
segurament és per que es deixen de comptar dues estones de pati com horari lectiu.
-L'escola Turó de Can Mates ens explica que els pares i mares s'estan mobilitzant en contra de la
suposada reorganització d'instituts de referència que afecta el seu centre.
-Fem una valoració de les diferents mobilitzacions.
El dia 21 Oct a Rubí i 22 Oct a Madrid va ser molt participativa, en canvi la del dia 27 Oct a la
plaça Sant Jaume de Barcelona va ser molt fluixa.
Parlem de les vagues de Castilla la Mancha, Navarra, Galícia i les set vagues que ja porten a
Madrid.
Anunciem la proposta de Vaga universitària pel dia 17N a universitats de Catalunya, Madrid,
Valladolid i altres ciutats Andaluses i Valencianes.
També hi ha convocatòria de manifestació 12 N tots a Madrid. I jornades de Vaga 15, 16 i 17 N a
Madrid.
-S'obre un torn de paraules en el que aportem diferents opinions de per què costa tant mobilitzar a la
gent. Estan a l'expectativa, sentiment de privatització, sentiment de classe benestant, escalfament a
zones properes abans d'anar a Barcelona, cal establir als claustres temps per parlar de qüestions
sindicals, claustres bombardejats d'informacions, dies consecutius de vaga, res de vaga, la
congelació del sou equival al descompte de molts dies de vaga, prendre la jornada intensiva com a
punt fort a demandar, els sindicats estem disposats a acudir quan sens demani, buscar espais per
parlar, assemblees fora del claustre, vaga sense fer vaga i modificar el currículum, etc.
Prenem acords:
1-Ens afegim a una proposta de la zona de Cerdanyola en la que enviarem una carta a les famílies
per involucrar-les en els dimecres grocs.
També parlem de portar les samarretes els dies que fem sortides i excursions.

Carta samarreta groga
Estimades famílies:
El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha imposat tota una bateria de
retallades sobre l'escola pública que van en detriment del dret del nostre alumnat, les
vostres filles i fills, a rebre una educació de qualitat.
Al nostre centre aquestes retallades han estat les següents:
· Disminució de l'aportació per a despeses de funcionament d'un __%.
· No substitueixen al personal laboral i d'administració i serveis que treballen al
centre (enumerar-ho).
· Ens han suprimit ___ professors de la plantilla.
· ........................................................................................
Per mostrar la nostra disconformitat amb aquestes mesures el professorat del centre hem
decidit, entre altres coses, portar una samarreta groga cada dimecres. Us volem convidar a
mostrar també la vostra indignació i disconformitat amb les retallades patides a l'escola
dels vostres fills i filles portant una samarreta groga tots els dimecres. També us convidem
a què feu partíceps les vostres filles i fills vestint-los també amb una samarreta groga i
explicant-los, com farem nosaltres, el per què d'aquesta acció-protesta.
Si en voleu comprar una poseu-vos en contacte amb.......................................
Sense més agrair-vos la vostra atenció i col·laboració.
Atentament:
L'equip de mestres i demés professionals del (centre) ..............................
2-Les reunions de veïns de Rubí han creat una plataforma en defensa dels serveis públics, i ens
sembla molt bé la presència del Jaume Parras, company de l'institut la Serreta, com a representant
d'ensenyament.
3-Preguntarem als nostres claustres que els semblaria concentracions a l'ajuntament el primer
dimecres de mes.
4- Preguntarem als nostres claustres que els semblaria fer uns dies seguits de Vaga.
Acabem la reunió.

