ASSEMBLEA DE ZONA CIUTAT VELLA
DIJOUS 17 MAIG
ASSISTENTS:
Escola Drassanes
Escola Milà i Fontanals
Escola Ruben Darío
Escola Cervantes
Escola Alexandre Galí
Escola Verdaguer
Institut Milà i Fontanals
Institut Salvat Papasseit
Representant de CGT
Representants de USTEC-STE's
INFORMACIÓ:
Sindicats informen de la Vaga del dia 22 de maig; una vaga convocada
a nivell estatal i en tots els sectors educatius. Destaquem la
importància de participar en aquesta vaga davant les últimes
agressions directes de l'Administració contra l'educació pública i
sobretot pels companys i companyes que l'any vinent es quedaran
sense feina i la degradació de les nostres condicions de treball.
S'informa també de la Xaranga musical en protesta contra les
retallades i com a acte per implicar families a les escoles que no
havien assistit a les anteriors assemblees.

RODA DE CENTRES;
Ruben Dario:
No s'ha fet una assemblea de mestres per parlar del tema de la vaga
així que no se saben les dades exactes de participació.
Intentaran parlar amb la resta de mestres per veure si s'animen a
participar en la Xaranga de Ciutat Vella i la setmana vinent ens
comunicarem via mail.
Cervantes:
Faran vaga 12 professors/es del centre.
Els pares i mares de l'Ampa han proposat fer un acte reivindicatiu amb
mestres, families i alumnes per el dia 7 de juny, implicant la Coral i
anant tots junts/es al mercat de Santa Catalina.

El tema de la Xaranga a Rambla del Raval no ho acaben de veure
viable a nivell d'implicar families perquè se solapa amb aquesta
iniciativa de l'Ampa. Igual participen a nivell individual alguns mestres.
Escola Drassanes.
Faran vaga aproximadament la meitat del claustre.
L'escola està disposada a implicar-se en la xaranga però si surt un
minim de centres per poder-ho montar amb cara i ulls.
Ens informa que el company Ilde ha explicat que els centres de Sant
Andreu han fet un manifest contra les retallades i que el volen anar a
portar a Via Augusta com a mesura reivindicativa. També comenta que
pota conseguir un pressupost si ens decidim a preparar “les pancartes”
per les balconades.
Una altra informació és que els companys de Sanitat i de l’EOI aquesta
semana van sortir al carrer el dimarts 15 de maig (amb motiu de
l’aniversari del moviment “indignats”, democracia real Ya, ) Porten
dues setmanes fent “una anella de protecció a l’ensenyament públic
amb persones (professors, Mestres, metges, alumnes de l’EOI, etc).
Alguns Mestres de l’escola Drassanes també hi participen.
Alexandre Gali;
Han fet una reunió per comentar el tema de la vaga; sembla que en
farà un 30% del claustre. Coincideix que cicle inicial té una sortida
aquell dia i no saben què fer (anular, no anular..).
El tema de la Xaranga ho veuen complicat perquè els hi cau molt lluny;
en tot cas participarien alguns mestres a nivell individual.
Es comenta que s'haurien de pensar altres mesures per lluitar, com per
exemple col·lapsar el sistema Saga de notes entre totes i tots.
Escola Milà i Fontanals
No han fet reunió per comentar el tema de la vaga i no se sap l'índex
de participació, tot i que sembla que serà baixet. Van passar un paper
perquè els i les mestres s'apuntessin i de moment eren 8 que sí.
Aquesta setmana parlaran amb el professorat per veure si s'animarien
a fer la Xaranga. Ens enviaran mail per veure com està el tema i així
acabarem de decidir què fem.
Institut Salvat Papasseit
Divendres tenen una reunió on decidiran lo de la vaga. Ens envia un
mail en company on ens diu que faran vaga unes 6 persones
confirmades i que hi va haver poca assistència a la assemblea i per
tant falten dades reals.
També ens recorda que al resum de la darrera zona es comentava que
l'Institut Salvat Papasseit s'havia sumat al projecte de fer intensiva;
demanem disculpes perquè no va ser exactament així, sinó que ho
havien plantejat i que quedava en mans de les reunions dels diferents

departaments i que ho estaven debatint en el centre i no se sabia la
posició definitiva.
La Xaranga també ho veuen complicat perquè els hi queda molt lluny i
participarien a nivell individual els professors/es que volguessin.
Institut Milà i Fontanals:
Sembla que poca gent s'anima a fer la Xaranga.
Han fet una reunió per comentar lo de la Xaranga i la vaga. Sembla
que poques persones es sumen a la vaga aquesta vegada (uns 10
segurs).
Proposa fer un aplicatiu per tal de generar enquestes al professorat on
es pugui recollir la seva participació en diferents mesures que es van
proposant a les Assemblees de zona.
Institut Verdaguer; a través de mail ens faciliten la informació sobre
la vaga, uns 10 profes s'apuntaran i aniran junts a la mani; s'informarà
als alumnes de l'hora de trobada per si es volen afegir, sobretot els de
batxillerat i 3r i 4t ESO.
Sembla que tampoc hi ha força suficient per lo de la Xaranga.
Es posen les samarretes grogues els dijous.

CGT informa de la Coordinadora d'Assemblees de zona que es va fer el
dia 16 de maig a El Prat. Hi van anar forces zones i es van fer moltes
propostes per tal de cercar una mesura que uniexi i agrupi la
comunitat educativa. Ens ensenya la graella amb les propostes per
passar-les als centres i que la omplin.
Sobretot intentar veure de no començar el curs amb normalitat (vaga).
La propera reunió serà el dia 6 de juny a les 18.00 de la tarda a Sant
Vicenç dels Horts, tot i que encara no se sap el lloc.
Ens ensenya un retallable que han fet a El Prat per treballar els motius
de la vaga amb els alumnes/families i ens el passarà per mail als
centres per poder-ho treballar.
Proposem fer piquets informatius de cara al dimarts 22, dia de la vaga.
Si no surten suficients centres per fer la Xaranga, l'haurem d'anular.
Quedem el DIMARTS 29 DE MAIG a les 17,30 per la propera
assemblea.

