RESUM DE LA REUNIÓ DE ZONA CASTELLDEFELS 8 DE MARÇ 2012
Amb la presència de:
Centres: Edumar, Margalló, Els Pins, Guinovart, Verdaguer, Lluís Vives, Can Roca.
Sindicats: USTEC, CGT.
Garigot no poden assistir.
1.- Reunió amb les AMPA's del 24 febrer. Acords.
1.- Canvi de data al 13 de març pel tema de l'aprovació de la Llei d'Acompanyament (partida de
pressupostos)
2.- Elaborar un text informatiu abans per poder-lo treballar i que serveixi de guia de les diferents
Assemblees i Claustres.
3.- Realitzar Assemblees de famílies durant aquestes dues setmanes amb la informació realitzada.
4.- Es proposa fer una concentració/cassolada amb la participació de tota la comunitat educativa.
Portar pancartes, samarretes,...el que es cregui....
5.- Es proposa que la Cassolada es pugui fer amb la participació de les diferents escoles, ritmes
preparats a les classes de música i poder fer una polirrítmia reivindicativa. (S'ha de preparar)
6.- Es proposa fer Cassolades un o dos dies abans i després de la concentració.
7.- S'acorda fer un manifest pel dia de la concentració i es proposa recollir signatures i passar el
manifest i les signatures per registre.
8.- La propera data de reunió serà el dia 9 de març a als PINS a les 17'30h.
D’aquests acords en aquest moment:
Power point preparat per si es fan assemblees de famílies. Ara hi ha 4 centres que han fet el seu
quadre. Es convida la resta a afegir-se.
Assembles amb les famílies han començat en alguns centres.
Manifest que s'ha de llegir el dimarts. Propostes per parlar demà amb les famílies. Calen punts
concrets que permetin després demanar resposta (Ajuntament i Departament) i més tard recollida de
signatures que permet tornar un mes després.
Preparació de la concentració del 13. Es concreta més avall.
2.- Altres informacions.
* 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).
* Assemblea Groga. Dia del 28 de març treure les classes al carrer, fora de l'horari. Demanar a
l'Ajuntament tallar al carrer.
* Saló Alternatiu de l'ensenyament. Convoca el Fòrum social català coincidint amb les dates de
l'oficial. S’anirà informant. http://saloalternatiu.wordpress.com/
3.- Ronda de centres.
* Els Pins. Assemblea feta, amb moltes famílies. Molt bona actitud. Cal saber com es canalitza i se li
dona continuïtat. Cal posar objectius concrets i un sentit clar del que fem.
* Can Roca. Assemblea avui a la tarda. S’informarà.
* Verdaguer claustre informatiu. Falta temps per debatre propostes.
* Guinovart. Parlat a claustre, demà reunió amb l'AMPA. Cartell informatiu a la porta amb el power
point.
* Edumar. Reunió divendres passat al claustre. Es treballa en paral·lel amb el tema jornada intensiva.
Cartells ja passats per preparar concentració del 13.
* Margalló poc moviment.

* Lluís Vives. Costa molt engegar i treballem pel 13. El problema del SEP al migdia dificulta venir a
la zona.
* Garigot. Ens estem movent per la concentració del dimarts 13. Hem penjat un cartell a la sala de
mestres per animar a la gent i intentem parlar amb la presidenta de l'AMPA per saber què fan a nivell
de pares.
* S'informa de les dificultats de les Llars d'Infants. Es proposen que es coordinin a la reunió amb les
AMPA's de demà divendres i incloure algun paràgraf en el manifest amb la seva problemàtica.
4.- Concentració del dimarts 13, 17h a la Plaça de l’església.
* Distribució de power point per llistes de correus electrònics, convocatòria amb els cartells a les
famílies, murals i tota mena de reclams de la problemàtica i crides a la participació a la concentració.
* Portar instruments i cassoles, samarretes grogues, xapes, pancartes...
* Inflarem globus grocs. S’ha mirat preu a “Festa a mida” i surten a 0'11 per globus. Es descarta
inflar-los amb heli per impacte. Cada escola organitza la compra de globus. Bo també si cada centre
compra i porta algun de gran (cal inflador).
* Manifest. Concretar a la reunió amb les AMPA's.
Tres blocs.
a.- Problemes de construcció i massificació.
• Construcció de l'escola primària pública doble línia.
• Agilització construcció 4 institut.
• Massificació. Aules a 26, 27 ... (secundària).
B.- Problemes de despeses de funcionament dels centres. Escanyen l’escola pública. Acumulats
dels darrers anys.
C.- Problemes de plantilles: substituts, TEI’s, augment hores lectives, retallades condicions
laborals professorat...
* Equip de so d'Els Pins.
* Intentem fer alguna cosa de batucada o rítmica.
5.- Altres propostes.
* S’informa que CCOO i UGT asseguren que divendres es convoca vaga general pel 29 de març.
Si es concreta proposem que el més ràpidament possible per centres es valori la situació i es faci
votacions per veure qui anirà a la vaga. Recollida de dades a la propera reunió de zona.
* Cal seguir discutint en els centres sobre altres accions de continuïtat: assemblea general
professorat Castelldefels un dia a les 17h?
* Sisena hora. S’informa que la FAPAC ha començat una ILP amb signatuyres. Cal posar el punt per
discutir a la propera reunió de zona.

Propera reunió amb AMPA’s divendres 9 de març a les 17'30 Els Pins.
Propera reunió de zona dijous 22 de març 12’30 al Lluís Vives

