Resum Reunió de zona El Prat
Escola Jacint Verdaguer
21 de Maig del 2012, 13 hores
Assistents: Escoles Ramon Llull, Tarradelles, Verdaguer, Darwin, Sant Jaume, Pompeu
Fabra, del Parc, Maragall i Galileo, instituts Baldiri i Dalí. Representants sindicals de
CGT i CCOO. Excusa absència Estany de la Ricarda i representant sindical d’USTEC.
1. Informació reunió coordinació de zones. Es lliura graella.
2. Substitucions no cobertes al 5è dia, avisant a principi de curs a les famílies amb
permís del Consell Escolar enviar-los a casa.
3. La situació és inhumana amb l'augment de ràtio, la recàrrega de feina afecta a la
salut.
4. Sant Vicenç s'ofereix per organitzar la propera reunió interzones a l'Escola
Vinyala. 18 hores.
5. Graella: no compartida, sinó emplenada presencialment en reunió de zona per
ser posada en comú en la reunió de coordinació interzones. Que les dades de la
graella siguin les totals de zona sense que es quedin centres a fora. S'envia a tots
els centres i a la llista de correus, es penjarà al bloc El Prat es mou.
6. Debat sobre tria de vaga: votar cada tipus de vaga / vot individual cada tipus de
vaga.
7. Dades sobre previsions de la vaga del 22M SÍ / NO / NC:
1. Ramon Llull: 23 / 9 de 32
2. Estany: 25 de 53
3. Tarradelles: 20 / 11 de 31
4. Dalí: 14 / 16 / 5 de 55.
5. Verdaguer: 5 / - de 32 la resta se sumaria a la indefinida
6. Darwin: 13 / 21 / 2 de 36.
7. Sant Jaume: 14 / - de 32.
8. Pompeu: 5 / - de 34.
9. Escola del Parc: 22 / - de 32. Han parlat de la de 3 dies.
10. Maragall: 9 / 9 de 18
11. CFA Terra Baixa: 9 de 9, tots.
12. Galileo 17 / - de 31. Indefinida 17
13. Baldiri: 6 / - d'una assemblea de 22 de 60 profes.
14. Falten les dades del Balmes, Bernat Metge, Can Rigol, Institut Escola i
Ribera Baixa.
8. Hi ha una proposta que ve dels sindicats de passar la nit a la Pl Sant Jaume i fer
sopar de carmanyola, Nit blanca.
9. La IV sessió de l'Assemblea del Prat Contra les Retallades tindrà lloc el proper
dijous 24 al Centre cívic Sant Jordi Ribera Baixa. L'última mani del Prat contra
les retallades va ser fluixa.
10. La proposta del mural humà està a l'espera de l'assemblea de l'Estany de demà.
11. Proposta d'organitzar un piquet informatiu per al dia de vaga.
12. La propera reunió de coordinació interzones tindrà lloc el dimecres 6 de juny a
l'Escola la Vinyala de Sant Vicenç dels Horts a les 18 hores.
13. La propera reunió de zona Prat serà al Jacint Verdaguer, el dia 4 de juny a
la 13h

