RESUM DE LA REUNIÓ DE ZONA DE SANTS LES CORTS
DEL DIA 8 DE NOVEMBRE DE 2011
ASSISTENTS:
Representants de les escoles Jaume I, Barrufet, Pràctiques, Ramon Cases i sindicats,
CCOO, USTEC, UGT i CGT.
1.- Roda de Centres i Sindicats: Es constata que en algunes zones, els centres que
havien planificat, previ acord, realizar-lo dins l’horari lectiu han estat obligats per
l’inspecció a implementar-lo fora de l’horari lectiu; això ha comportat una ample
varietat de condicions de treball del professorat a causa de les diferències de l’horari
escolar dels centres i la dedicació de sectors de professorat a realizar tasques d’acollida
que no li pertoquen.
Es comenta la necessitat d'impulsar la reunió de zona Sants les Corts com un instrument
imprescindible per mantenir el contacte entre centres i les possibilitats de parlar dels
temes que directament ens afecten. Per exemple en el tema del SEP no ha estat possible
tenir una posició unitària. Considerem que aquest és l’objectiu fonamental d'aquestes
reunions i s'acorda animar al professorat per incrementar la participació dels centres.
2.- Mobilitzacions. Es valora l'escassa participació en la concentració del dia 27 a Plaça
Sant Jaume. Malgrat la climatologia no va acompanyar, s'apunten com a possibles
causes la assumpció per uns sectors del professorat de la necessitat de les retallades o la
resignació d'altres.
Com a proposta d'acció de protesta s'apunta la incorporació dels centres de la zona al
moviment dels "dimarts grocs". En molts centres de Catalunya, un dia a la setmana, el
professorat assisteix a l'escola o a l'institut vestits amb una samarreta de color groc amb
el lema "SOS ENSENYAMENT PÚBLIC DE QUALITAT", que ens identifica com a
treballadors i treballadores de l'ensenyament disconformes amb les retallades en
educació. En molts centres també participen de la protesta l'alumnat i les famílies.
Aquestes samarretes us les podeu confeccionar vosaltres mateixos en cada centre, però
també hi ha la possibilitat d'adquirir samarretes ja serigrafiades al preu de 3,00 €. En
aquest cas és força important que cada centre nomeni a una persona responsable per
gestionar la comanda de samarretes. Creiem que aquesta acció és una forma visible i
efectiva d'expressar el nostre malestar. Us animem a incorporar-vos a la protesta i a
participar en la propera reunió de zona.

Propera reunió de zona: dimarts 13 de desembre a les
13,00h al Jaume I
CCOO - USTEC - UGT - CGT

