INFORMACIÓ ASSEMBLEA DE ZONA (18-4-12)
Assistents:
Centres: representants de 8 escoles de Sabadell i 2 escoles de St. Quirze
Sindicats: delegats i delegada de CCOO, CGT, USTEC
Temes tractats:
1. Valoració jornada de Vaga General 29 de març.
2. Informació darreres mesures fetes públiques pel govern.
3. Proposta d’accions de continuïtat.
4. Altres informacions.
1. Valoració jornada de Vaga General 29 de març. Es fan diverses intervencions amb
aportacions com ara:

-

Ampli seguiment dels diferents sectors. Major que la darrera del 29 de setembre
del 2010.

-

Satisfacció en els centres on tothom va secundar la vaga i es van haver de
sortejar els serveis mínims. La importància de la unitat en el centre.

-

Destacar que el fet de ser “general”, ha ajudat a que tingués major seguiment.

-

Importància de la unitat sindical. Tos els sindicats han d’anar junts.

-

Crida a unir esforços i a anar tots junts al carrer, amb respecte, units contra
l’enemic comú.

2. Informació darreres mesures fetes públiques pel govern. Es fa un recordatori de les
mesures que proposa el govern, per estalviar 3.000 milions en ensenyament i que caldrà
veure com despleguen les diferents autonomies:
-

Augmentar un 20% el nombre d’alumnes per classe. Ara el máxim és de 27 a
Primària i de 33 a Secundària.

-

Augmentar les hores lectives del professorat. Fins a un mínim de 25 hores a
Primària i 20 a Secundària (ara el màxim és de 25 a Primària i 21 a
Secundària).

-

Establir un nou pla de substitucions de professorat. No es cobriran les baixes del
professorat de menys de dues setmanes.

-

Deixar que cada centre de Secundària pugui oferir només batxillerat de ciències o lletres.

-

Suspendre l’obligació de fer els nous mòduls d’ FP de 2.000 hores.

-

Congelar o reduir els complements retributius al professorat.

3. Proposta d’accions de continuïtat. Un sindicat proposa coordinar les Zones de tota
Barcelona (Sta. Coloma i El Prat estan d’acord). Posar una data de trobada a mitjans de
maig.
Un mestre s’ofereix a assumir aquesta representació i anar en nom de la Zona de
Sabadell.

Sobre aquesta proposta es fa la reflexió de que caldria fer assemblees als centres i que
vinguessin a la Zona més persones delegades, representatives dels centres. També es
remarca la necessitat de fer accions conjuntes, davant la dispersió d’accions que van
sortint a diferents localitats.
4. Altres informacions.
- Secundària. Avui s’ha fet una concentració al Parc Catalunya, organitzada per
AMPA’s, Professorat i alumnat. Hi han estat representats els següents centres: Agustí
Serra, Arraona, F. Casablancas, J. Olivé, Ribot i Serra, Sabadell i Termes.
- MANIFESTACIÓ “PER L’EDUCACIÓ PÚBLICA, CAP RETALLADA”. Dissabte
21 d’abril a les 17 hores a la Plaça Urquinaona (fins St. Jaume).
http://muce21abril.blogspot.com.es/p/adhesions.html
- Està confirmada la xerrada a càrrec del professor de la Universitat Pompeu
Fabra, Catedràtic de Polítiques Públiques, VICENÇ NAVARRO, a Sabadell, el dia 17
de maig a les 19 hores, al Casal Pere Quart. Ens aportarà la seva visió crítica i
d’esquerres sobre la “mal llamada” crisi i la gestió que de la mateixa estan fent els
governs d’Europa sota les directrius del FMI, Banc Central Europeo,... Cal que fem la
màxima difusió ja que val la pena escoltar-lo. Per saber més de la seva trajectòria i del
seu posicionament, podeu entrar a la seva web www.vnavarro.org

PROPERA REUNIÓ DE ZONA:
dimecres dia 2 de maig a les 12 h. Al Centre Cívic de Can Rull. US ESPEREM!!!

