RESUM DE LA REUNIÓ DE ZONA DE SANTS LES CORTS
DEL DIA 13 de FEBRER DE 2013
ASSISTENTS:
Representants de les escoles Jaume I, Barrufet, Pràctiques, Pau Vila i sindicats, CCOO,
USTEC i CGT.
Excusen la seva assistència escoles Gayarre, Enric Granados i sindicat UGT
1.- Roda de Centres i Sindicats: Es constata l'escassa participació a la reunió de zona.
Des dels centres es comenta que malgrat la majoria del professorat està conscienciat
dels problemes laborals que patim, és difícil trobar en els centres un espai per reunir-se i
parlar.
Actualment existeixen un nombre significatiu d'empreses i sectors en lluita pels seus
drets laborals. S'observa que aquelles empreses o sectors on els treballadors
aconsegueixen millores, són aquells amb més capacitat de mobilització i un dels
aspectes que te en compte la patronal per valorar la nostra capacitat de resposta és
l'assistència a les assemblees. Per tant, malgrat el professorat tenim la nostra
representació sindical en les Juntes de Personal, fem una crida a discutir als centres
sobre qüestions laborals i a la participació en les assemblees de zona.
2.-LOMCE: Una llei reaccionària. El professorat estem patim una doble agressió.
D'una banda les retallades que ens afecten com a treballadors: reduccions salarials,
allargament de l'horari lectiu, augment de ràtios, precarietat la boral per interins i
substituts, etc. D'altre banda els atacs a l'escola pública i al model educatiu que
signifiquen lleis com la LEC o la LOMCE que afecten molt negativament a les
condicions en que desenvolupem la nostra feina.
Aquestes agressions ens afecten com a treballadors, però també afecten al dret a
l'educació dels nostres joves i infants, per tant son agressions contra drets ciutadans que
afecten al conjunt de la comunitat educativa.
Com a propostes d'acció s'acorda:
1. Impulsar la unitat d'acció entre mestres i famílies. Proposem que als centres es
creïn comissions mixtes de mares i mestres contra les retallades.
2. Intentar crear un espai de coordinació al barri que aglutini tots els sectors de la
comunitat educativa, ja sigui l'assemblea groga o la creació d'un MUCE local.
3. Fer xerrades als centres per explicar a les famílies com afecten les retallades i les
noves lleis educatives a la qualitat de l'educació.
4. Organitzar al barri un acte contra la LOMCE. Es fixa com a data el 14 de març a
les 18h i queda pendent de confirmar el lloc on es farà.
. Us animem a crear i a incorporar-vos a les comissions contra les retallades i a
participar en la propera reunió de zona.

Propera reunió de zona: dimecres 13 de març a les
13,00h a l'escola Jaume I
CCOO - USTEC - UGT - CGT

