ASSEBMLEA ZONA TERRASSA ( 12-12-2012)
Assisteixen 16 centres de Terrassa i Viladecavalls; i els sindicats CCOO, USTEC i CGT
Temes tractats:
-

Informacions prèvies: s’expliquen fuls informatius que porten les organitzacions
sindicals, material sobre :avantprojecte de la LOMCE (“llei Wert”) i darreres
modificacions del 4 desembre, retall paga extra de desembre i reclamacions de
retribucions, denúncia declaracions Felip Puig pels incidents bales de goma el 14-N,

-

S’explica el contingut de la LOMCE i sobre una valoració negativa, les repercussions
que aquesta pot tenir sobre l’educació pública en general i sobre l’educació pública
catalana en particular e quant a l’aspecte de la llengua i les competències educatives.
Sobre les mobilitzacions contra el projecte de llei, previstes 13-12-2012 i les ja
realitzades (10-12-2012), es ressalta la importància de no deslligar la defensa de la
llengua a l’escola, de la resta d’aspecte que representen una agressió a l’educació
pública en l’actual marc de les retallades dels governs centrals i autonòmics. I per no
perdre de vista a més, que molts dels apartats de la LOMCE son calcats de la LEC:








-

Model jerarquitzador en els centres amb el reforç de la funció directiva que ja es
recollia en la LEC, en detriment de la participació del Consell escolar i claustre
(art.127 en la LOMCE)
Segregació classista de l'alumnat avançant itineraris diferenciats.
Especialització de centres en l'oferta educativa i rendició de comptes (diners per
resultats) també recollit a la LEC.
Apertura a fons de finançament privat en centres públics i es legalitza
finançament a centres privats concertats que segreguen l'alumnat per sexe, ...
Es perllonga el període de renovació dels concerts: d'un màxim a un mínim de
quatre a secundària i de sis a secundària.
Control centralitzat de les assignatures "troncals"...
Foment de la religió catòlica i de l'alternativa a la religió...

Jornada Mobilitzacions dijous 13 contra la LOMCE: a tot l’estat estan convocades
per aquest dia mobilitzacions. A Catalunya el MUCE se suma a les accions per fer als
centres al matí, concentracions, cadenes al voltant de l’escola,..... i a la tarda està
prevista una Manifestació a les 18 h des de plaça Universitat fins a plaça St. Jaume

Acords:
-

S’acorda animar els centres perquè participin tant de les accions proposades al matí als
centres com a la manifestació de la tarda.
Fins que l’avantprojecte acabi el seu recorregut abans de ser llei, es mantindrà la
informació i el debat als centres, així com discutir les propostes de mobilitzacions que
es puguin acordar. Els sindicats estem oberts a participar en totes aquelles xerrades als
centres que ho considerin oportú.

