Acta Reunió de Zona
Data: 6 de maig de 2013
Lloc: Escola Jacint Vardaguer
Assistents: Escoles: Galileo Galilei, Tarradellas, El Parc, Charles Darwin,
Jacint Verdaguer, Baldiri, Bernat Metge. Sindicats: CCOO, USTEC, CGT

-

Es parla de la vaga convocada pel dia 9 de maig. Hi ha escoles que ja
passen dades del seguiment (i altres posteriorment a la reunió):
. Galileo : 20 de 29
. Ramon Llull: 18
. Verdaguer: 24 de 29
. El Parc: 3
. Bernat Metge: 7
. Tarradellas: 18 sí 18 no
. Can Rigol: 11
. Baldiri: entre 8 i 10
. Jaume Balmes:
. Charles Darwin: 8 segurs, 1 dubte

-

El dia 9 hi ha una concentració a les 12:30h a la Pl. Universitat. Al Prat
es proposa quedar a la Pl. De la Vila a les 10:30h per anar plegats cap
a Barcelona.

-

El dia de la tancada al Dalí sorgeix la proposta de fer un manifest unitari i
llegir-lo dimecres a la tarda al plenari municipal. El Pedro llegeix el
manifest en veu alta per poder fer les esmenes que considerem
oportunes, també ens l’enviaran per mail per poder afegir el que creiem
adequat. Es farà una manifestació el mateix dimecres dia 8 a les 18:30h
a Av. Verge Montserrat/Ferran Puig juntament amb “El Prat contra les
retallades”

-

La Coordinadora d’interzona farà una assemblea el dia 9 de maig (dia de
la vaga) a la UB, a la facultat de Geografia i Història a les 18:30. Els
interins i substituts faran una assemblea a les 17h el mateix dia, es
proposa intentar que ho facin en un lloc proper a la assemblea
d’interzona per tal de poder ajuntar-se a final de les dues assembles i
posar idees en comú.

-

S’obre un debat sobre la necessitat de convocar per part de tots els
sindicats d’Educació, una assemblea general de personal docent
independentment de si som funcionaris o substituts.

-

Es proposta que els sindicats preguntin als treballadors la intenció de
vaga abans de convocar-la i no després, doncs sembla que hi ha un
sector important de docents que no els agrada la vaga puntual d'un sol
dia aïllat.

-

S’exposa el problema que hi hagut amb les AMPES i el seu manifest. Es
reparteix una carta a on s’explica la disconformitat dels docents amb la
seva decisió de no incloure al seu manifest la majoria de les esmenes
proposades pels docents i acceptades a la reunió. Es proposa afegir el
que es consideri oportú per tal de fer-la arribar a les AMPES.

-

Es planteja com organitzar les reunions de zona de cara al curs vivent
per tal que pugui assistir al menys un representant de cada centre i que
no sigui un problema d’horari, sobretot a secundària

LA PROPERA REUNIÓ DE ZONA SERÀ EL DIA 13 de maig
A L’ESCOLA JACINT VERDAGUER A LA 13H.

