Resum assemblea de zona de Mataró del 24 de maig de 2012
Assistents: Mestres i professors de les escoles Josep Montserrat, Marta Mata, Antonio Machado,
CEE Les Aigües, Rocafonda, Germanes Bertomeu, INS Thos i Codina i membre AFA Joan
Coromines. A més representants dels sindicats CCOO, USTEC i CGT.
Valoració vaga general d'ensenyament del 22M
En general es fa una valoració positiva de la vaga, però sobretot de la manifestació de Barcelona. El
fet de ser una vaga a nivell estatal i de tots els sectors d'ensenyament va fer que la manifestació fos
molt variada, amb la presència de metres i professors, estudiants i alguns pares i mares. Es fa una
roda de sobre la participació dels centres presents:
• Escola Josep Montserrat: S'apliquen només serveis mínims.
• Escola Marta Mata: 100% de seguiment, amb serveis mínims decidits per sorteig. Es va
informar a les famílies de la manifestació, però cal treballar més amb les famílies per poder
encloure-les al moviment.
• INS Thos i Codina: 27 van fer vaga d'un total de 70. S'està fent les samarretes grogues . A
més s'està realitzant una consulta sobre les propostes de la reunió de coordinació interzones.
• Germanes Bertomeu: 10 van fer vaga d'un total de 35.
• CEE Les Aigües: 7 van fer vaga d'un total de 40, menys en comparació amb la vaga
general. N'hi ha ritmes diferents a l'escola i s'ha creat una comissió de retallades.
• Rocafonda: 10 persones van fer vaga.
• Escola Antonio Machado: 18 persones d'un total de 27.
Reunió de coordinació interzones del proppassat 9 de maig
S'informa del contingut de la reunió per part de la companya de l'INS Thos i Codina que va assistir.
Va valorar positivament, sobretot la primera part de la reunió. Es van recollir les propostes més
majoritàries de les zones, per dur-les a consultar als centres. El seu centre ja ho està realitzant. La
propera reunió serà el 6 de juny a les 18:00 a l'escola La Vinyola de Sant Vicenç dels Horts.
Alguns centres opinen que la nostra zona necessita madurar més, però que seria interessant que
pogués anar algun representant per estar informats. La companya que va anar anteriorment, demana
que la representació sigui rotatòria. De moment cap mestre/a ni professor/a s'ofereix a anar com a
representant a la propera reunió.
Es fa una roda de centres amb les accions que s'estan realitzant i algunes propostes:
• Escola Josep Montserrat: Cal donar més continuïtat a les vagues, com per exemple fer 1 per
setmana i que la participació dels mestres fos rotatòria. Es fan samarretes grogues, es té
pancarta al centre. Al blog de l'escola es farà publicitat contra les retallades. S'envia
informació a les famílies de cada incidència relacionada amb les retallades. Disposats a no
fer sortides ni colònies ni formació, depenent de la posició d'altres centres.
• Escola Marta Mata: Les incidències sobre les retallades com no cobrir substituts s'anuncien
en llocs visibles per les famílies. Es plantegen accions de caire més administratiu, però
demana informació sobre possibles sancions.
• AFA Joan Coromines: Insisteix prioritzar les accions que es puguin acordar a nivell de zona
i deixar la coordinació amb altres zones per més endavant.
• INS Thos i Codina: Opinen que cal anar sumant amb les diferents mesures. El dia de les
samarretes grogues es passa a dimecres per coincidir amb més centres.
• CEE Les Aigües: Recorda que ells també porten les samarretes grogues quan fan una
sortida.
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Escola Antonio Machado: Presenta la proposta de fer una gegantada de totes les escoles
contra les retallades.
Escola Rocafonda: Es veu positiu que algú pugui anar per informar de les coordinació
interzones. Es pensa que hi ha molta disgregació d'actes i que cal aglutinar més. Un sector
pensa en mesures de desobediència, però cal abans assessorament legal. Porten xapa gran
contra les retallades, samarretes grogues les tenen demanades, es renovarà pancarta. El dia
de l'escola el faran reivindicatiu. Sessions de cinema en què es reivindica l'escola pública.
Dificultats per aconseguir suport dels pares i proposen fer xerrada informativa sobre les
retallades.
Escola Germanes Bertomeu: Informa de com les retallades està afectant al seu projecte
relacionat amb la música.

S'adverteix que algunes mesures de desobediència pot implicar l'aplicació de sancions. S'enviarà un
estudi realitzat per sindicats.
S'acorda dur a terme algunes mesures que ja s'havien discutit a reunions anteriors:
• Vendre pancartes contra les retallades per penjar als balcons de cases de mestres, professors
i famílies: mida 150cm x 75cm de color grog i de tela. Preu al voltant dels 3 euros.
• Portar xapes contra les retallades: Els preus són 1xapa a 1euro, 100 xapes a 60 euros i 500
xapes a 200 euros.
• Portar samarretes grogues dimecres i dies especials (sortides, lliurament de notes,...)
Per a les pancartes i les xapes, s'enviarà una graella per recollir la comanda de cada centre.
Les samarretes es poden encarregar directament a
IMAGO: Oficina Mataró: C/St. Josep de Calassanç, 27 T/93-799.77.12
Propera assemblea de zona
Centre Cívic de Cerdanyola, dijous 7 de juny a les 17:30h
Passeig Ramon Berenguer III, 82 – 84, Mataró

