ACTA ASSEMBLEA EDUCACIÓ PÚBLICA DE BADALONA
Dia: 29 de novembre de 2012, de 17.30h a 19.30h
Lloc: ESC Pere de Tera
CENTRES I SINDICATS ASSISTENTS
ESCOLA BALDIRI REIXAC
ESCOLA BUFALÀ
ESCOLA JOAN CORET
ESCOLA JOAN LLONGUERAS
ESCOLA JOAN MIRÓ
ESCOLA JOSEP CARNER
ESCOLA PAU PICASSO
ESCOLA PERE DE TERA
ESCOLA RAFAEL CASANOVA
SINDICAT CCOO
SINCICAT CGT
TOTAL: 11

Abans d’iniciar la reunió s’acorda el següent ordre del dia:
1. Valoració de la Vaga 14N
2. Propostes d’accions a dur a terme
3. Informació de l’Assemblea Interzones
4. Informació d’accions de les AMPAs

1. VALORACIÓ DE LA VAGA 14N
En aquest apartat, em disculpo perquè no vaig recollir totes les valoracions (encara no sabia
que acabaria fent l’acta de la reunió), per tant només puc aportar un resum molt general de
com es va valorar la jornada del dia 14N.
-

-

-

Hi va haver un seguiment massiu per part de les famílies, fins i tot en centres on la majoria
del claustre no feia vaga.
El seguiment va ser molt desigual entre centres (en alguns, la vaga va ser massiva i en
d’altres gairebé no va tenir incidència).
Es va valorar molt positivament la manifestació de Badalona a les 13.30h (hi havia moltes
famílies).
Es va valorar negativament que els sindicats majoritaris no informessin de quin havia de
ser el recorregut de la manifestació de Barcelona, la qual cosa va crear molta confusió
entre els assistents.
Es va valorar negativament que no es respectés la capçalera de la manifestació, de
manera que aquesta no va poder sortir de Plaça Catalunya.
Es va valorar molt negativament que els mossos d’esquadra i la guàrdia urbana fessin un
cordó al voltant de la manifestació alternativa, amb la intenció de marcar una mena de
frontera entre la manifestació “pacífica” i la manifestació “violenta”, que després
justificaria la seva càrrega contra els manifestants de la segona.
El fet de tractar-se d’una Vaga General va animar a molts docents que, en altres ocasions,
no acostumen a fer vaga, a sumar-se a aquesta convocatòria.
La feina de difusió de les AMPA va ser molt important.
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2. PROPOSTES D’ACCIONS A DUR A TERME
2.1 Continuar fent Cassolades a la plaça de la Vila el darrer dimarts de mes, coincidint amb
el ple de l’ajuntament, centrant l’atenció en el tema de les substitucions:
- Fer extensible la cassolada a d’altres col·lectius i entitats per anar plegats a la
cassolada i fer més força. Sobretot, si tornem a tenir la companyia de la Plataforma
Pro Albiol, que no ens ha de fer enrera a l’hora de continuar amb les nostres
reivindicacions.
- Fer un mural amb cartells mida DIN-A3, on cada centre informés del nombre de
docents de baixa que han tingut al llarg del curs i dels dies que han passat sense
substitut/a.
- Demanar torn de paraula al ple de l’ajuntament per parlar de la situació dels centres
que on les substitucions no són cobertes fins passats 15 dies.
- Crear un full excel per a recollir les dades dels centres sobre les substitucions que no
es cobreixen.
- Proposar als centres de primària i de secundària que informin les famílies de les
substitucions no cobertes amb pancartes a l’entrada del centre, com la que tenen a
l’Escola Baldiri Reixac. Si no fos possible penjar el cartell al centre, sempre es podria
penjar a la via pública, mirant de no fer-ho en arbres ni creuant un carrer. Alhora, a
l’interior del centre, en una pissarra a Infantil i a per mitjà de comunicacions a les
agendes de l’alumnat a Primària i Secundària, informar de tot el que es deixa de fer
cada dia que passem sense substitut/a.

-

Elaborar un document per a les famílies, amb marcat to irònic, amb recomanacions
sobre quins passos cal seguir en cas de tenir una o més baixes no cobertes al centre.

2.2 Participar en l’acció “Classes a Sant Jaume” proposada per l’INS de Constantí:
- El Claustre de l’Escola Josep Carner ha acordat participar en l’acció “Classes a Sant
Jaume” amb l’alumnat de CM i CS. De manera que al llarg d’un matí l’alumnat dels
diferents nivells, aprofitant una sortida per conèixer la “Barcelona Romana”, anirà
passant per la plaça Sant Jaume. En aquest moment, aprofitarem per treballar a nivell
curricular el tema de les retallades (p.e.: l’alumnat escriurà una carta al President de la
Generalitat explicant l’escola que els agradaria tenir i no tenen per culpa de les
retallades).
- Aquesta sortida, la farem en transport públic (metro) i serà matinal.
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-

-

-

Aquesta proposta tindrà lloc, molt probablement (cal concretar la data d’inici), passat
Setmana Santa i durant 3 setmanes consecutives. Si el nombre de centres participants
augmentés (actualment som uns 15), aleshores també s’allargaria la protesta.
S’informarà les famílies de la sortida de caràcter curricular i de l’activitat que es durà a
terme a la plaça Sant Jaume, per evitar que cap família es pugui queixar, i permetre
que, si ho consideren oportú, no autoritzin al seu fill o filla a realitzar la sortida. En cap
cas, però, demanarem el consentiment explícit.
La comissió permanent de Badalona es Mou dona suport a aquesta iniciativa i en farà
difusió.
La proposta que fem és que si altres centres s’hi adhereixen, els centres de Badalona
ens podríem fer càrrec d’una setmana i així obtenir més ressò en la protesta, si més no
a nivell del nostre municipi.

2.3 De cara al curs vinent, tornar a plantejar la qüestió de fer o no fer sortides.
2.4 Idear accions que també serveixin per reivindicar els drets laborals del col·lectiu de docents.
ALTRES INFORMACIONS
- Els sindicats informen de que no es pot reclamar res de la paga de Nadal fins que no s’hagi
produit la retallada.
- Propera reunió de la Comissió Permanent de Badalona Es Mou: dilluns, 3 de desembre a
les 18h a l’Escola Artur Martorell (carrer Seu d'Urgell, 34)
- Propera Reunió Interzones: divendres, 14 de desembre a les 18h al Centre Social Sants
(carrer Olzinelles 30).
ACORDS

SÍ

ACORDS
Responsable
Continuar fent Cassolades a la plaça de la Vila el
darrer dimarts de mes, centrant l’atenció en el tema
de les substitucions:
- Propera cassolada: 18 de desembre a les 18h.
Assemblea Ed. Pública Badalona
- Fer extensible la cassolada a d’altres col·lectius i
entitats.
- Fer un mural amb les incidències en matèria de
substitucions dels diferents centres (per a la
cassolada de gener).
- Demanar torn de paraula al ple de l’ajuntament del Diego (ESC Joan Llongueras)
mes de gener de 2013.
s’informarà del tràmit per
demanar paraula al ple.

-

Dolors (ESC Josep Carner)
Crear un full excel per a recollir les dades dels contactarà amb David Guerrero
centres sobre les substitucions.
(BDN es MOU) perquè ens ajudi a
crear el full excel.

3

ACTA ASSEMBLEA EDUCACIÓ PÚBLICA DE BADALONA
Dia: 29 de novembre de 2012, de 17.30h a 19.30h
Lloc: ESC Pere de Tera
Assemblea Ed. Pública Badalona
-

-

SÍ

Proposar als centres de primària i de secundària
que informin a les famílies de les substitucions no
cobertes.
Gemma (ESC Joan Miró)
Elaborar un document per a les famílies amb
recomanacions sobre els passos a seguir en cas de
tenir una o més baixes no cobertes al centre.

Participar en l’acció “Classes a Sant Jaume”
proposada per l’INS de Constantí:
- Proposar als centres de Badalona que s’hi adhereixen Dolors (ESC Josep Carner)
per fer-nos càrrec d’una setmana i així obtenir més
ressò en la protesta, si més no a nivell del nostre
municipi.

NO Tornar a plantejar la qüestió de fer o no fer sortides,
ja que en aquest punt el consens necessari per a l’èxit
de la proposta no es veu factible.
SÍ

Incloure en l’ordre del dia de la propera reunió els Assemblea Ed. Pública Badalona
punts no tractats pe manca de temps.

PROPERA REUNIÓ
Dia i hora: dilluns, 17 de desembre a les 17.30h
Lloc: Escola Baldiri Reixac (carrer Joan Valera, 159)
Ordre del dia:
1) Desenvolupament dels acords de la reunió del dia 29/11/12
2) Informació de l’Assemblea Interzones
3) Informació d’accions de les AMPAs
4) Proposta d’accions relacionades amb la reivindicació dels Drets laborals
La limitació de temps de dues hores (les reunions comencen a les 17.30h i acaben a les 19.30h)
no ha permès tractar tots els punts de l’ordre del dia d’avui i, per tant, els punts no tractats
s’inclouen a l’ordre del dia de la propera reunió. L’ordre del dia definitiu s’acordarà a l’inici de la
reunió del dia 17 de desembre de 2012.
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