Resum de la reunió de zona d’Horta-Guinardó del 31/05/12
Assistents: AMPA Torrent de Can Carabassa, Escoles del Mar, del Torrent d’en Melis, de Coves d’en
Cimany, de Mas Casanovas, i representants d’UGT, CCOO, USTEC i CGT.
UGT i posteriorment CCOO informen de la Mesa sindical que s’ha reunit aquest matí i encara segueix
quan tenim la zona:
1. Les reduccions de plantilla plantejades amb anterioritat, queden totes augmentades amb ½
professors més. Així, centres d’una línia perdran en lloc de mig, 1 mestre; les de dues línies
perdran 1,5 i els de 3 perdran 2 mestres.
2. Els mestres i professors que el ÇDepartament reconeix es redueixen en forma neta és de
770. Diu CCOO que probablement la setmana que ve hi haurà decret de plantilles.
3. Els substituts no cobraran juliol –ni que hagin treballat 9 mesosUSTEC, CGT i UGT comenten els tancaments de grups ofertats. USTEC assenyala que es suma a la
reducció que ja hi va haver a la pre-inscripcions. En total són -13 P3 respecte als que hi havia el curs
passat, d’ells en dos centres no queda cap P-3 el que representa l’inici del tancament del centre. A
nivell d’ESO s’obren 4 grups de primer i s’en tanquen altres 4: altre cop el més greu és que hi ha un
institut que es queda sense 1r d’ESO i, com a primària, s’aboca al tancament.
1. Roda sobre valoracions de la vaga i manifestació del 22M i del cercavila del 24
Escola del Mar.- No van rebre cap informació fins a dilluns 21 en que en van rebre molta. Els va
semblar tard per a fer la vaga –malgrat havien fet les anteriors- i així ho van informar a les famílies,
però com compartien les raons, van fer una jornada reivindicativa i eliminant activitats com piscina,
etc... van fer assemblees amb alumnes i una pancarta per cicles que va ser penjada i 8 o 9 mestres van
anar a la manifestació.
En quan al cercavila del 24, van anar 12 mestres, amb pares i nanos, però van trobar a faltar gent.
Torrent d’en Melis.- Com ja s’havia informat a l’anterior reunió, només 2 persones van fer vaga. Els
qui no la van fer, van fer una jornada diferent i tot el professorat va anar a la manifestació.
En quant al 24, van anar els mestres, però poques famílies: potser, diuen, hagués calgut més treballa
amb pares i mares.
Can Carabassa.- Van fer vaga tots els qui eren al centre; no els qui tenien sortides, malgrat estaven
d’acord. El 24 van anar molts mestres i pares –que també estan organitzats a nivell de centreAMPA de Can Carabassa.- diu que hi va haver direccions que deien no havien rebut informació –
això genera polèmica ja que no només les AMPAs van informar, sinó també els sindicats, i des de la
zona amb el resum de l’anterior-. Així doncs, creuen faltaven pares i mares, però ho valoren
positivament ja que ho consideren l’inici. També demanen que les pancartes que es van portar al
cercavila, es pengin als centres.
Mas Casanovas.- Van fer vaga 8 –tot infantil i 1 de primària-, però tot el professorat va anar a la
mani. Critica que només les famílies de nanos, els professors/es dels quals feien vaga, van rebre la
informació. Això també va representar poco informació a les famílies pel 24. Van anar només 4
mestres.
Coves d’en Cimany.- Assenyala la resposta positiva de la vaga, que fins i tot, amb el suport de
l’AMPA, va representar que només 5 o 6 alumnes assistissin de cada cicle. Remarca la forta implicació
de l’AMPA i la seva participació a la mani del 22, on en canvi no hi van ser tots els mestres. Comenta
que el clauestre és molt inestable i això fa difícil lligar la feina d’AMPA i mestres.
Els sindicats valoren positivament la vaga malgrat que el seguiment va ser fluix, però en canvi va
permetre una mani històrica perquè confluïen tots els sectors i tots els nivells educatius a nivell estatal.
CCOO a més diu que a Catalunya va ser dels punts més forts, junt amb Aragó i La Rioja. En canvi a
d’altres llocs ni es va convocar –País Basc, Illes, Canàries-, i a Galicia, nomes ho van fer ells. També
diu que tampoc la convocatòria de més dies de vaga a València va fer que el % dels qui aturessin el 22
fos superior.

2. Propostes i respostes a la graella passada de la interzones
Mas Casanova.- No veu que les vagues serveixin per res, i demana que els sindicats trobin què es pot
fer que no siguin vagues i no sigui un problema que comporti sancions. CGT no comparteix el que es
diu de les vagues però demana a USTEC per enviar el llistat que han fet de les conseqüències que
poden tenir algunes propostes: s’adjuntaEscola del Mar.- Proposta: en el proper curs no assistiran a actes comunitaris –tipus Cantària, visites
de TV3 per gravar...-; si que faran sortides lligades al pla educatiu. La direcció està anat molt ara a
actes que els convoquen, per a fer palesa la seva absència quan en el proper curs no hi siguin.
Torrent d’en Melis.- hi ha qui es sent desencantat, i cal picar el crostó a qui correspon. Proposa
sensibilitzar per a fer concentracions quan hi hagi reunions al Parlament i a l Generalitat, o/i fer una
cassolada rotativa per centres el mateix dia de la setmana... I també fer un fons voluntari de mestres i
pares per a pagar anuncis als diaris setmanals.
AMPA Can Carabassa.- Impulsar penjar en els balcons de casa llençols contra les retallades.
Es fan valoracions sobre les diferents propostes. CGT planteja la importància de donar una resposta
contundent a l’acomiadament de companys i companyes plantejant-se no començar el proper curs si en
falta un de sol i fer-ho públic ara. CCOO planteja que això és una carrera de fons i que cal seguir
combinant accions locals amb d’altres centrals, i anar amb la Comunitat Educativa tots plegats per les
dificultats que comporta: caldrà estar atents a la convocatòria de la comunitat educativa que farà el
MUCE abans de final de curs. USTEC comparteix i insisteiex en convocatòria MUCE i UGT diu que
cal combinar tant el treball intern –a cada escola- com extern, utilitzant accions com aquesta
convocatòria del MUCE per animar a les AMPAs de cada centre per sortir plegats al carrer.
Només Coves d’en Cimany ha enviat la graella amb les seves opinions. Es llegeixen i es torna a
demanar als centres que enviïn la graella completada –son 2 pàgines de l’excel: pestanyes de
sota- abans del proper dimecres 6 en que hi haurà la reunió de c coordinació de zones. Es torna a
adjuntar la graella.

