Resum de la zona de Sant Andreu de 1/06/12
Assistents: Escoles Ramón i Cajal, Eulália Bota, Dr Ferran i Clua, Pompeu Fabra, Sant
Pere Nolasc, L’Estel, Institut Dr. Puigvert, AMPA de l’Eulàlia Bota, Grup de Treball
Educació de Sant Andreu i representants de CCOO, USTEC i CGT.
S’informa de la reunió de la Mesa Sindical del 31 de maig on:
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.
USTEC comenta que l’afectació a ESO es semblant.
2. Els mestres i professors que el Departament reconeix es redueixen en forma
neta és de 770 –CCOO passa full informatiu amb el punt anterior i aquest-.
3. Els substituts no cobraran juliol –ni que hagin treballat 9 mesos-, i a partir de
setembre seran nomenats nomes per cobrir les hores de classe davant nanos –
ni càrrecs, ni patis, ni guàrdies...-, cosa que arriba a representar en alguns
supòsits, contractes de 4,62hs.
USTEC comenta que tot plegat és com un dominó exponencial, en que la pèrdua dels
llocs de treball que es redueixen, es multipliquen quan a més s’apliquen les altres
mesures.
CCOO informa de la Comissió de Garanties d’Escolarització del Consorci, on es van
aplicar retallades ja per a fer l’oferta, i ara s’han tornat a retallar. En total: hi ha 13 grups
menys de P3 –d’ells en dos centres centres (Eduardo Marquina i St Josep Oriol) no
queda cap P-3 el que representa l’inici del tancament del centre- i altres queden cíclics,
com el Montseny. A nivell d’ESO s’obren 4 grups de primer i s’en tanquen altres 4:
altre cop el més greu és que el Bosc i Gimpera es queda sense cap 1r d’ESO i, com a
primària, s’aboca al tancament. A primària els tancaments de 3 grups fan que 3 escoles
passin a tenir aules cícliques (1 aula per als alumnes de tot el cicle, com algunes rurals) i
més greu quan això passa en CAEPS.
1. Valoracions del cercavila a la Pça Orfila del 30.
Tothom ho valora molt positivament, com un inici, malgrat s’esperava més gent, però hi
havia gent de totes les escoles i caldrà seguir per tal d’aconseguir tant més pares i
mares, com més mestres. Va estar molt be la presència d’una colla, però hi va haver una
confusió i no van venir els gegants dels altres centres i més colles. Cal aconseguir-ho
per a la propera, valorant el seu valor de sensibilització.
Cal seguir informant a les famílies quan no hi hagin substitucions, tal com es va parlar a
la reunió anterior.
S’informa que a la Festa de la Primavera, la rua va ser groga.
2. Recollida de dates de la consulta passada per la coordinadora de zones
Es recullen les dades del Dr. Ferran i Clua i del Pompeu i Fabra sobre la graella passada
als centres. CGT insisteix en la importància de donar la posició sobre com respondre a
les agressions que cada cop son més grans. Es queda en tornar a passar la graella i
insistir als centres per a que passin les seves opinions sobre la consulta responent a
aquest correu amb un “responder a todos” per tal de que sigui de coneixement de
tothom i es puguin portar les xifres totals de la zona a la coordinació de zones del 6
de juny a les 18hs a l’Escola La Vinyala de Sant Vicenç dels Horts. –No es queda en
qui hi va, per la qual cosa si algun company/companya s’anima estaria molt be que
portes la posició de Sant Andreu-. Es torna a adjuntar la graella per si algú no la te.

3. Informació de l’assemblea de directores/es de Barcelona ciutat de primària
USTEC informa de la reunió del 31. Hi havia un 60% de les 180 escoles de Barcelona.
• Es va acceptar el manifest de St. Andreu que es modificarà per tal d’utilitzar
arreu.
• Amb ell es pensa col·lapsar el Departament amb enviaments telemàtics el dia 11
de juny. S’enviarà el web on estan els e-mails.
• Les direccions connectaran amb les AMPAs a fi d’animar-les a la col·laboració.
• Es farà una concentració a les portes de cada centre a l’hora de sortida de la
tarda el dia 8 de juny, amb pitada o casserolada que duri 10’ o 15’.
• S’assistirà als actes oficials, anant però sense entrar per a fer palesa la negativa.
També amb silenci, com ja havien fet a la reunió amb el Consorci del 31 al matí.
• No queden clares: la recollida de signatures del manifest a la resta de zones, ni
tampoc la concreció de la dimissió en bloc que es va proposar però que es va dir
quedaria com l’última mesura.
Abans d’acabar es diu que cal estar pendents –s’enviarà convocatòria- de l’acte del
MUCE donant carabasses a la consellera.

