Resum de la zona de Ciutat Vella del 8/05/12
Assistents: Escoles Drassanes, Alexandre Galí, Cervantes, Parc de la Ciutadella, Instituts Milà, Salvat
Papasseit, un representant de l’àmbit sindical per CCOO en el Consell Escolar de Ciutat Vella i representants
d’USTEC i CGT

Informació.
Els sindicats informen de les accions unitàries que s’estan impulsant amb caràcter estatal contra les mesures
de Raoy –aquí a més és també contra les de Mas-: la jornada de lluita del 10 i la vaga del 22. A més, a
Catalunya, amb motiu de les accions per l’aniversari del 15M, es participarà a la manifestació del dia 12 amb
un bloc d’ensenyament de tota la comunitat educativa. La cita del bloc és a les 17,30 a Rbla
Catalunya/Ronda Universitat. Els sindicats passen fulls i cartells sobre el tema i les darreres retallades
També s’informa de la vaga de 3 dies votada per l’assemblea de treballadores de les escoles bressol
municipals de Barcelona (més informació http://escolesbressolindignades.wordpress.com/), a la qual se li
dona suport i s’anima a que també es faci des dels centres amb el text que elles proposen: “Manifestem la

nostra solidaritat amb la lluita de les educadores/rs d’escola bressol pública de Barcelona contra el
canvi de model educatiu, les retallades i la privatització”. També en suport a la seva lluita no es
concreta una acció pel 10 pròpia sinó que s’anirà i s’anima a tothom a anar a la que la bressol
convoca: Pça St. Jaume, a les 18hs
Roda de centres
IES Milà. No ha trobat suport per a la proposta del taller de música al carrer. La gent està preocupada per
intensiva que impulsa l’assemblea de secundària. Ell està preocupat pel gir i l’efecte que s’ha provocat en el
seu centre.
Com hi ha preguntes al respecte, particularment de primària, CGT informa de l’assemblea de secund ària del
Balmes: plataforma per Jornada continuada; períodes lectius de 50 minuts; contra retallades, recuperació de
nocturns i calendari per recuperar drets laborals. Considera que és una llàstima la divisió amb primària i que
no es prioritzi la lluita contra les retallades i particularment acomiadaments i que el seu sindicat, que sempre
han defensat la jornada continuada, creu que ara cal anar amb cura ja que el Departament està jugant amb això
per reduir costos oblidant la reivindicació que sempre anava aparellada d’extraescolars per la tarda públic i
crear divisió amb famílies. USTEC comparteix i qualifica d’oportunista el com s’està portant ara el tema de la
continuada.
Cervantes. Han discutit i donen suport a proposta de taller de música. El profe de música a més, porta una
coral de pares i també la portaria. Proposen fer nota a les famílies informativa per a que vinguin amb els nens i
nenes ja que el taller seria en horari extraescolar. Tiren endavant les samarretes grogues dels dimecres. També
pancarta de l’AMPA en el balcó del centre i altres dues fetes per un grup de mestres..
Arrel de la darrera proposta, CGT comenta que al Garraf-Penedès tenen la proposta de fer les pancartes amb
els nens a l’escola i després emportar a casa seva per a penjar en el seu balcó. USTEC diu que es pot mirar
d’encarregar per a fer banderoles barates tipus el No a la guerra. Es queda en mirar, comentar en els centres i
tornar-ne a parlar.
Parc. Preocupació per la manca de substitucions. Volen fer full per a que les famílies sàpiguen com estan
afectant les retallades als seus fills: desapareixeran racons, dificultats pel treball per competències que fan...
Proposen fer un full unitari amb aquest fi. Es queda que portaran model, encara que hi ha centres que ja han

fet. USTEC comenta que hi ha centres de la zona Mataró que cada setmana envien carta a famílies dient tot el
que el seu fill/a no ha pogut fer: es comenten pros i contres, per la preocupació de que segons com es faci, és
culpabilitzar a qui falta i això no és en cap cas –sinó al contrari- la voluntat de la proposta. Es parlarà amb
cura com es podria fer. També demanen adreça samarretes: es posa sota el resum. Companys també del Parc, i
respecte la proposta de vaga del 22 es pregunten si no s’està parlant de vaga indefinida ja que ell creu que per
les agressions caldria parlar-ne. Es diu que es va parlar i no es veia, però que es pot tornar a parlar.
Galí. Els falten 5 persones i encara no ha arribat cap substitut. Veuen difícil participar del taller de música per
lo lluny que els queda: si alguns profes, però podrien fer full per a veure si es sumen alguns nanos amb
famílies.
Drassanes. Han fet assemblea treballadors/es en la que va participar la majoria del claustre. Estan d’acord
amb la proposta del taller. Cal buscar d’altres formes diferents a fulls per animar a les famílies. Es comenten
les diferències entre unes escoles amb AMPAs molt fortes i les dificultats en d’altres: cal adequar a la realitat
de cadascú.
Salvat Papasseit. Estan fent els dimecres grocs amb les seves samarretes (es poden veure en el blog de Ciutat
Vella que teniu al final del resum) i s’han sumat a fer el projecte per la intensiva. Passa l’enllaç al Blog que
creu porta ASPEPC, on estan els centres que han demanat la intensiva a Catalunya, malgrat ell no te la
constància de que sigui així.
S’acosta a la reunió un company de l’EOI que diu que ells voldrien participar a la zona, però que en aquest
horari de tarda no poden; tampoc podrien al migdia, hauria de ser al vespre. Drassanes es compromet a parlar
amb ells a la concentració dels dimecres amb el CAP de les 14h. que es segueixen fent i on participen
companys dels dos centres –Drassanes i EOI-. També es parla de la possibilitat de quedar-se els qui puguin
després de la zona per a parlar amb ells.
Es recorda la convocatòria del 16 de coordinació de zones que ha fet la zona del Prat, a les 18hs en
l’escola Galileo Galilei, a la que anirà algun company de la zona.
Es queda:
• Fer el taller de música. Una comissió agafa el tema d’organització amb Rafel del Milà com a
coordinador i ens portaran propostes concretes per la propera reunió. Respecte la data, com
hi ha la proposta de vaga pel 22, es canviaria del 23 al 30/5/12 i l’hora seria després de les 17,
potser les 18h. Es concretarà.
• Participar el 10 a St Jaume a les 18 amb Bressol i el 12, tothom en el bloc d’ensenyament
• Consultar en els claustres el seguiment de la vaga del 22
USTEC farà una graella que s’enviarà als centres per a que responguin a les dues coses : taller de música i
vaga.
Parc portarà model carta famílies.
Recordeu anar alimentant de notícies el nostre blog de professorat de Ciutat Vella i mirar-lo sovint per a veure
les novetats! http://ciutatvellabarcelonaesmou.blogspot.com.es/
Es queda per a una propera reunió del dijous 17, a les 17,30 a l’EOI
Fàbrica de les samarretes grogues –s’aclareix que destenyeixen i cura al rentar-: IMAGO,Serveis Publicitaris, S.L.
T.M. 639583928 imago2010@hotmail.com; www.imagosp.com; Psje. Josep Recort, 22 3er. 1a.
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