Assemblea de zona Prat
14 de Maig de 2012
Assistents: 21 persones, pertanyents als següents centres del Prat: Escoles Galileo Galilei, Sant
Jaume, Jaume Balmes, Escola del Parc, Charles Darwin, Josep Tarradelles, Jacint Verdaguer, Bernat
Metge i Joan Maragall; Instituts Salvador Dalí i Baldiri Guilera; representants dels sindicats CCOO,
CGT, UGT i USTEC. Excusa la seva absència Estany de la Ricarda.
1)Roda de centres, posicionament davant de la vaga 22M i futures vagues.
1.Galileo: de 31 pofes, vaga indefinida 17; intermitent 12, la del 22 15;
2.Sant Jaume: claustre de 30, de 16 assistents vaga del 22 11 a favor;
3.Jaume Balmes fan assemblea-claustre el dimecres;
4.Escola del Parc: 15 de 22, més gent allargaria la vaga;
5.Charles Darcwin: 7 de 32, 3 dies: 19 si fos per torns;
6.Tarradelles: 15 assistents, en general d'acord i també si fossin 3 dies;
7.Verdaguer: no s'ha parlat;
8.Bernat Metge: 6 de 18 a favor;
9.Maragall: fan assemblea el dimecres;
10.Dalí: en general en contra, més propens si és de 3 dies;
11.Baldiri: 6 de 22 en l'assemblea d'un claustre de 60 a favor;
12.Es plantegen dubtes sobre els torns de vaga i sobre descomptes per vagues.
13.Els sindicats diuen que a l'aplicatiu de direccions, si fos de més d’un dia, estaria desglossament
de dies. CGT diu que també si ja es convoca amb data per zona o així. En les d’un dia però estan
descomptant el dia sencer. Es pot presentar recurs sobre les hores exactes de vaga, en proporció al
grau de dedicació: completa, mitja, 2/3. Últimament es perden els recursos.
2)Mobilitzacions i propostes:
1.Mural humà del dia 5 de juny coincidint amb la mani del Prat contra les retallades. És important
implicar AMPAS i estudiants de secundària per què no hi hagi només adults. S'hauria de escriure
una carta a les famílies convidant-les a participar. Mural de tres colors: groc, negre, vermell.
2.CGT: recomana que es faci amb cartolines. Amb samarretes seria més difícil.
3.Baldiri: Enviar correu als centres amb una petita enquesta demanant dades de matrícula, plantilles,
i pressupost dels últims tres cursos, a part dels document compartits per elaborar informe sobre
efectes numèrics de les retallades. Així hi hauria una altra via més per accedir a les dades. S'ofereix
a redactar el correu amb l'enquesta i la introducció per als centres.
4.Dalí: Informa sobre qüestions tècniques sobre els documents compartits: 1) Dades del Prat 2)
Dades generals. Fa una valoració sobre la 2a Assemblea de professorat de secundària celebrada a
l'INS Front Marítim el passat dimecres: (veure acta anterior)
5.Galileo: Recollida de signatures centre per centre per donar suport a una carta on es manifesti que
no volem començar el curs si falten profes. Diu que s'ha d'acabar la passivitat del col·lectiu.
6.UGT: diu que s'han fet al·lusions crítiques contra les organitzacions sindicals amb les quals no
està d'acord.
7.USTEC: En aquests moments s'ha d'intentar sumar. Comenta la proposta de no posar notes, que
pot comportar sancions, si no es fa massivament.
8.Escola del Parc: vol saber la concreció de la proposta de l'assemblea d'allargar la vaga 2 dies.
9.CCOO: Aclareix que la vaga del 22M, és estatal, i que per això és important fer-la.
10.Dalí: Es posiciona contra les vagues d'un dia, independentment del que es faci individualment.
Ho diu com autocrítica i també recorda que és moment de sumar.
11.CGT: No hi ha termini legal per allargar la convocatòria del 22 dos dies més, perquè el termini
mínim és de 10 dies. Es pot portar la proposta a la reunió de coordinació de zones per setmana
següent o l’altre.

3)Preparació de la reunió de coordinació de zones: +Info
1.S'ha desconvocat trobada de plataformes grogues que coincidia amb la data de la reunió de
coordinació del proper dimecres 16 a les 18 hores a l'Escola Galileo.
2.CGT: Diverses zones han confirmat assistència. Llistat de zones: Cornellà, St. Vicenç dels Horts,
Sabadell, Garraf-Alt Penedès, i han dit que algú vindrà a veure de Ciutat Vella, Terrassa,
L’Hospitalet,... Per agilitzar el desenvolupament de la sessió ha fet un buidatge de dades de les
diferents zones sobre grau d'organització, mobilitzacions portades a terme, propostes
antiburocràtiques, etc. L'ordre del dia hauria de contenir periodicitat de les reunions de coordinació.
Tot amb la voluntat que sigui una reunió de treball. Recomana que assisteixin dos o tres persones de
primària i dos o tres de secundària.
3.Quedem a dos quarts de 6 a l'Escola Galileo per preparar la reunió.

