Resum de la zona Sant Andreu del 18 de maig de 2012
Assistents :
Centres: Bernat de Boïl, Can Fabra, Dr. Ferran i Clua, Emili Juncadella, El Sagrer, Eulàlia Bota,
L’Estel, Mestre Gibert, Octavio Paz, Pegaso, Pompeu Fabra, Ramon i Cajal, Rosa dels Vents,
Sant Pere Nolasc, Institut Dr. Puigvert.
AMPES: Eulàlia Bota, L’Estel, Mestre Gibert, Pegaso,
Sindicats: CGT, CCOO, USTEC-STEs
Primerament s’informa de la reunió que vàren tenir les direccions de la que va sortir un
manifest per lliurar-lo al Departament, i comencen les intervencions del diferents centres.
L’Escola Can Fabra: Entenen la vaga com a vínculant, i han decidir fer una jornada
reivindicativa el dia 22, fent activitats alternatives de caire festiui obrir l’escola a la tarda per què
les famílies participin. Convidaran a la premsa, la BTV. Els/les mestres que volen fer vaga
donaran els diners al centre. Posaran una paradeta per recollir signatures pel manifest.
Escola Mestre Gibert: L’AMPA diu que una molt bona manera de protestar és no fer classe
normal, per no regalar els diners, i mirar endavant, buscar coses a fer. Des de l’escola es
proposa fer una rua totes les escoles juntes i vestits de groc per lliurar el manifest a
l’Ajuntament.
Institut Puigvert: no volen perdre més diners, volen fer activitats alternatives. El dia 21 a la nit
faran una tancada amb alumnes i profes, conviden als altres centres. Comenten que d’aquesta
vaga s’ha avisat amb poc temps.
Escola L’Estel: Pensen que estem tirant-nos pedres però que s’ha de seguir lluitant, que ara
és el moment d’implicar a les famílies. A part de la vaga proposen talls momentanis del trànsit,
a les 9 a les 13, anar canviant, parlar-ho als consells escolars, fer mobilitzacions de tot el
districte, les samarretes grogues estan bé però que surtin de l’escola. Enviar correus amb el
manifest i bloquejar diferents pàgines de l’Administració i dels mitjans o llocs famosos.
Demanar que allò que haguem de fer ens ho comuniquin per escrit. Pintar bosses de plàstic
amb el SOS educació i penjar-les com si fosin persones. Fer que els alumnes facin escrits
sobre les retallades i penjar-los a la columna.
AMPA: La informació no arriba a les famílies, hem de trobar canals de comunicació.
Escola Ramon y Cajal El curs passat feien cacerolade i altre siniciatives que ara no les estan
fent, com cacerolades a la plaça, grocs etc. A les festes de primavera posaran una taula els
membres d el’Assemblea de Sant Andreu amb el manifest, per implicar al poble, per moure al
ciutadà, demanant que les famílies facin vagues, que no portin els infants a les escoles.
Escola Eulàlia Bota: L’AMPA informa que aprofitant les festes de primavera d’aquest cap de
setmana, a la rua que es farà dissabte dia 19 a les 17.30 a can Fabra, hi participaran vestits de
groc. Conviden a afegir-s’hi. Proposen posar fora del centre una taula amb el manifest i
pressionar amb mesures a l’entorn de la gestió de la matriculació, del menjador etc. Proposen
fer pancartes que les famílies i els veïns posin al balcó i fer enganxines.
Escola El Sagrer: Hi ha molts indecisos, diuen que hem de pensar altres coses, altres
maneres, que tothom està molt tip. Que ara estem en un moment de canvi de context. Que
hem de tenir en compte els sentiments dels mestres, i que tot el que es faci compti amb el
consentiment de les famílies.
Escola Rosa dels Vents: Alguns mestres estan indecissos, però la majoria tenen clar que no.
Escola Bernat de Boïl: Que son un centre que sempre han estat molt actius, que a la del 29 hi
van anar tots, en parlaran demà, però pensen que un dia de vaga no és efectiu, que ells no

poden comptar amb el support de les famílies, que a l’escola faran treball reivindicatiu. Pensen
que no estem ben informats.
Escola Pompeu Fabra: Tots estan a favor de la vaga, hi haurà 4 mestres de colònies. I que a
l’hora hem de pensar altres mesures de pressió que afectin a l’Administració en l’àmbit de la
gestió i que se’n faci ressó a la premsa
Escola Dr. Ferran i Clua: Hi ha pocs mestres que vagin a la vaga i alguns indecissos sobretot
és per qüestions econòmiques.
Escola Octavio Paz: També es plantegen una jornada reivindicativva però ho han d’acabar de
parlar.
Escola Sant Pere Nolasc: De 34 nomes 5 fan vaga.
Escola Emili Juncadella: diuen que la proposta de la jornada reivindicativa el dia de la vaga
surt de la reunió de directors que al centre només 1 persona està convençuda d’anar a la vaga,
hi ha 2 o 3 dubtosos i la resta no, vistes les coses les vagues no serveixen.
Escola Pegaso: Més o menys a la meitat, que hauriem d’anar a una vaga indefinida.
Qüestiona perquè no es va començar quan van treure la sisena hora. En quan a prendre en
l’àmbit adnministratiu, que les hem de fer tots, que ens hi podem comprometre.
AMPA: als pares els hi costa saber l’efecte de les retallades. Ens fa falta trobar víncles entre el
professorat i els pares. Que els profes hem d’animar a les famílies a que no portin els seus fills
a l’escola, que veu que hi ha molt desencís. Que no hem de perdre el sentit d’unió i el
cooperativisme, que la vaga és una eina.
CGT: Celebra la participació, parla de l’assemblea del Prat, la coordinadora de zones, i llegeix
les que hi van ser; té una llista de les moltes accions que s’han fet, algunes ja han sortit, que
les farà arribar, que tot està molt bé però que hem de pensar que estem davant d’un
acomiadament de companys. Que hem de plantejar-nos la vaga, i moltes altres accions per
més endavant, com no començar el curs amb normalitat, fer una vaga el primer dia de classe.
Que passarà una serie d’accions a votació que venen de la reunió de coordinació, que es parli
als centres i la zona i es porti a la propera coordinació del 6 de juny per resoldre junts que fem
assemblea es voti.
CCOO: Sobre el manifest que l’hem d’extendre a tot Barcelona, podria ser mitjançamt
l’assemblea de directors, que totes les escoles el tinguin a la porta i recullin signatures i portarles a la Plaça orfila tots junts. Sobre la vaga que ens robem en una cojuntura història, que quasi
per primera vagada s’ha arribat a un acord amb ell col·lectiu de les famílies, FAPAC, FAPAES,
etc per convocar conjuntament una vaga, que el dia 22 hem de paralitzar l’educació. Que a la
vaga hi tenim dret, però que no tenim dret a no fer classe, que siguem conscients que la
desobediència pot portar a sancions.
USTEC: Que totes les accions que poguem proposar no son incompatibles amb la vaga. Que
siguem conscients que tant el departament com el govern van molt forts i va per larg, que
haurem de lluitar amb tot el que tinguem, que no hem de perdre de vista que tenim la sort de
treballar pels infants, però que som treballadors, i la vaga és una molt bona eina. Que hem de
fer públic tot el que passi a les escoles, que les famílies rebin un paaper cada vegada que els
seus fills deixen de fer alguna cosa, una classe, un desdoblament, etc, i que estaria bé que les
famílies anessin guardan els fulls i els portessin al departament.
Accions acordades :
•
•
•

Dimecres 30 de maig a partir de les 17h CONCENTRACIÓ a PLAÇA ORFILA de
pares, mares , alumnnat i professoratr per lliurar el manifest
Enviar massivament correus a diferents entitats; en Roger i l’Àlvaro prepararan un
llistat d’adreces i ens les faran arribar i a apartir de dimecres anar-ho fent, de 30 a
30. (Del dia 30 de maig al 30 de juny).
Que totes les escoles tinguin una taula a la porta per recollir les signatures del
manifest.

Que es parli als centres de
•

Preparar per més endavant, (donada la dificultat d’aprovar-ho en consell i
aconseguir les autoritzacions) o pel curs vinent una anada a la plaça orfila amb
alumnes de groc, no tots a l’hora sinó anar passant en files.

Es decideix Convocar una nova reunió de zona Divendres 1 de juny 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.
Sant Andreu 18 de maig de 2012
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