Resum de la zona Sant Andreu del 9 de maig de 2012
Assistents : Escoles: Dr. Ferran i Clua, L’Estel, Pegaso, Sant pere Nolasc,CCOO, USTEC
i CGT
S’informa de les darreres retallades, especialment de la no substitució dels primers
quinze dies de baixa. Davant d’aquesta mesura de l’administració es proposa donar a
conèixer a les famílies la manca de professorat concret cada vegada que no es cobreixi
una baixa o permís, fent arribar a les famílies una carta explicant què han perdut els nens i
nenes (Un reforç, la classe d’anglès, han canviat de mestra cada hora etc).
També hi ha propostes de desobediència, com no passar les competències bàsiques, tot i
que ja hem fet tard, o d’altres per l’estil, com deixar els nens al pati o a casa quan no
tinguin mestra,... S’informa de la possibilitat d’obrir expedients disciplinaris i de la
necessitat de vetllar per la qualitat, cosa que queda clar que no fa l’administració, doncs al
no cobrir les substitucions no vetllen per la qualitat. També es diu que no podem pescindir
de la complicitat de les famílies, que hem d’anar a la una.
S’informa també de l’increment de les ràtios, que encara no s’ha concretat. De la
retallada de plantilles, que es pensa que serà de 1/2 mestra per línia, però que no es pot
assegurar perquè en el mateix moment hi ha una mesa de “negociació”. Dels decomptes
al salari quan s’està de baixa laboral, Del diners que ens descomptaran a la paga extra
de juny, ...
També s'informa que el proper Dimecres 16 a les 18h, hi haurà una reunió de coordinació
de zones a l'escola Galileo Galilei del Prat
Es comenta que tots junts tindríem molta força i que hem d’aconseguir fer accions de
pressió conjuntes.
Davant de tot això es proposa:
•
•
•

Que es concretin les retallades contra les que volem lluitar,
Que es faci una carta per les famílies deixant molt clares les reivindicacions que
apostin per la qualitat, posant les reivindicacions salarials al final.
Convocar una reunió de zona Divendres 18 a les 9 del matí a la sala d’actes de la
Pegaso perquè hi puguin assistir com a mínim un/a representant de cada centre
i algú de l’AMPA, amb l’objectiu d’estudiar i organitzar les mesures de pressió i per
la inminent convocatòria de vaga del dia 22.
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