RESUM DE LA REUNIÓ DE ZONA 17.
6 DE MARÇ DE 2012
Amb la presència de:
S. Vicenç: La Vinyala, INS Frederic Mompou, Juncadella, Gabriela Mistral.
Vallirana. Campderrós, La Ginesta i IES Vall d’Arús.
Molins: IES Bernat el Ferrer, La Sínia.
Pallejà: Àngel Guimerà
Sindicats: USTEC, CGT
CCOO no pot venir.
1.- Ronda de centres.
* Vall d'Arús es va sumar a la tancada de Sant Boi, hi havia molta gent. Fan assemblees informatives
els dijous a l’hora del pati (11’15). Tenen un mural reivindicatiu a l’entrada institut. Calculen la
pèrdua de professorat en 1’5. Les substitucions quedaran cobertes amb la pujada d'horari lectiu de 25 a
28 hores en el cas de Secundària. És una retallada més de personal docent que no afecta directament a
plantilles sino a contractació de substituts/es.
* F. Monpou. Perden 1’3 profes.
* Bernat el Ferrer. Creat grups en Internet (google grups) per compartir les informacions, Porten
samarretes. Assemblea per informar-se sobre el tema de les retallades. L’ampliació del centre està
completament aturada. Es fa un estudi en el Consell escolar sobre les implicacions de la retallada.
Dades molt interessants!! El podeu trobar a:
https://docs.google.com/a/xtec.cat/document/d/17P8BMtW8xDpC7IUmobNWN8eGEpgBDbFvbh9k1EojVI/edit?userstoinvite=vicpasroc@gmail.com&pli=1
i a:
https://docs.google.com/a/xtec.cat/document/d/1E8h3sJw0eXHtHoVWGGh8dkIAMZlNUZW7QedcE
YBCQNc/edit
Estan parlant possible tancada.
* IES Gabriela Mistral assemblees amb alumnes, xerrades informatives amb alumnat de batxillerat i
cicles, els estudiants van anar a la mani del 29 i van secundar la vaga. Pancartes a la façana. Es volen
crear grups en Internet per treballar sobre el tema de les retallades més motivacions personals dels
estudiants. Estan amb les samarretes.
* Tant a la Vinyala com al Juncadella es posen les samarretes els dimarts, s'ha enviat una carta a les
famílies explicant les retallades a Educació. Al Juncadella van fer una concentració a la porta de
l'escola amb pares el dimarts anterior a l’aprovació dels pressupostos. A la Vinyala s'explica a les
famílies quines són les classes que es perden si falta un professor i no hi ha substitucions. A la reunió
del Consell Escolar de La Vinyala poca preocupació de les famílies presents per tema retallades i sí
per la campanya de la FAPAC sobre la sisena i el castellà com a llengua vehicular.
* La Ginesta de Vallirana s'enviaran cartes informatives als pares cada vegada que no es cobreixi una
substitució. Es van assemblees al claustre després de cada reunió de zona. Samarretes. Es té el suport a
l’AMPA.
* Campderrós treballen la LEC en general, no tan sols les retallades dels últims 2 anys, perquè això
seria centrar-se molt en un govern. No veuen repartir les cartes a les famílies tema substitucions.
* La Sínia de Molins estan començant a mobilitzar-se. Es veu clau obrir-se a les famílies.
* Els coordinadors TIC dels centres s'estan organitzant pel tema de les retallades. Si us moveu per la
xarxa podreu trobar manifestos, informacions... que podeu compartir amb el claustre.
2.- Altres informacions i mobilitzacions.
* Proposta sindical pels propers dies:
• 13 de març assemblees per centre.
• 21 de març concentracions localitat.
• 22 participació a la Junta de personal (S. Feliu 17’30).

No es veuen les concentracions per localitat ni encara condicions per a fer una assemblea general de
zona.
Es creu important anar a la Junta de Personal del 22.
Si des d’algun centre es pren la iniciativa de fer alguna acció més o tancada que ràpidament ho
comuniqui a la resta per a donar-hi suport. *
* Assemblea Groga. Reunió dimecres tarda a S. Boi. Informació a;
http://catalunyaesmou.wordpress.com/
Catalunya es Mou enceta el segon concurs de fotografia, on es poden enviar fotos de pancartes contra
les retallades.
* Saló Alternatiu de l'ensenyament. Convoca el Fòrum social català coincidint amb les dates de
l'oficial. Reunió dimecres tarda a Barcelona a Sants, 19:30 al Centre social. Informació a.
http://saloalternatiu.wordpress.com/
* S’informa que CCOO i UGT tenen previst convocar vaga general pel 29 de març.
Si es concreta es convocaria una zona d’urgència per a donar detalls i fer una primera discussió.
* Proposta de coordinar les lluites d'estudiants i mestres a través de grups Google.
* Propera reunió de zona es parlarà sobre el tema de la sisena hora
3.- Altres.* Hi ha dubtes sobre si s’han de recuperar o no els permisos Sobre el tema de recuperar les absències
es tracta EXCLUSIVAMENT del cas d'ACOMPANYAR A UN FAMILIAR AL METGE. En canvi
sabem que al Frederic Mompou ja han fet recuperar hores que no tocava

Propera reunió dimarts 10 d’abril a les 12'30 al CEIP Angel Guimerà de Pallejà.
* PD Vall d’Arús han decidit fer tancada al 13. Adjuntem convocatòria. Es fa una crida a tot els
mestres i el professorat a participar-hi. Molt important!!

