Resum de zona de Castelldefels del 28 de juny 2012
Assistents: Escoles Els Pins, Lluís Vives, Margalló, Institut Sert i representant de CGT
1. Retallades i plantilles 2012-13
Es fa ronda del que es sap dels centres presents:
• Els Pins perd 1,5 (es manté AA)
• Lluís Vives perd 1,5 –estan tractant de que quedi en -1• Margalló: perd 2
• Institut Sert perd 5,5. També informa que Les Marines perd 5 o 6.
CGT informa que ha sortit Acord de Govern d’aquestes retallades i que la “novetat”
respecte el que s’esperava és la reducció en atenció a la diversitat, però en canvi el
manteniment de que un 25% del que quedi sigui com a SEP. L’acord de govern: aquí.
En quan a la situació pel proper curs, l’INS Sert informa que no els han donat la
intensiva justificant-ho perquè en el consell escolar, algú de la part dels pares no hi va
donar suport. S’informa que, en general s’han concedit ja que ho justifiquen perquè
estalvien diners eliminant ajudes menjador, transport, i despeses d’electricitat i
calefacció per les tardes –o sigui que es suposa que els centres estaran tancats a
qualsevol activitat-. Es parla dels pros i contres, especialment pel fet que la
reivindicació històrica d’intensiva estava acompanyada de les activitats gratuïtes per la
tarda, i no estalviant en beques de menjador. També s’informa que han començat com a
prova pilot 5 centres de primària amb intensiva el curs vinent, tal com van fer abans
amb secundària.
2. Valoració del curs i propostes per al proper
Gabriel, del Pins, informa de la reunió d’interzones –el comunicat es va remetre junt
amb la convocatòria de la zona i ara es torna a adjuntar-: es van valorar les dades, i
malgrat la consulta te limitacions per la xifra, es va quedar en la vaga del 12 i en no
fer sortides ni colònies pel manteniment de les places dels interins i susbstitucions
des del 1er dia i amb 100% de sou . Diu que el dia 2 es farà la següent reunió i es
concretarà el pla de lluita i continuïtat de les vagues.
Es parla de las posicions dels centres, i com hi ha que no vol la vaga pels descomptes.
Hi ha d’altres que no ho veuen així i Gabriel valora molt positivament que aquesta vaga
té una direccionalitat: parteix d’una consulta al que vol la gent, a diferència de totes les
anteriors.
També s’informa dels escrits de suport als interins/es i als substituts/es que també
s’adjunten i s’anima es signin en els centres.
Propera reunió de zona el dimarts 4 de setembre a l’escola Els Pins.

