ASSEMBLEA ZONA TERRASSA ( 24/09/2014)
Assisteixen 15 centres de Terrassa ( 12 Escoles i 3 Instituts), i els sindicats, USTEC, CGT i
CCOO.
Ordre de la Reunió

Es fa una prèvia amb la presència d’Agustín Sánchez per la Plataforma d’Afectats per les
Hipoteques. S’ofereix des de la PAH la possibilitat de fer xerrades en els centres per explicar
l’acció del moviment social, així com col·laboracions en Treballs de Recerca o el que es
consideri.
Des de la PAH es realitza ajuda mútua entre persones afectades per desnonaments, assistència
jurídica, acompanyament en tràmits davant bancs, caixes i l’administració.... Es recorda que tota
la seva activitat està recollida en la web: http://hipotecadosterrassa.blogspot.com.es/
Des de la Zona es farà difusió de les activitats de la PAH perquè arribi als centres i sobretot a les
famílies.
1.- Informacions Sindicals
S’expliquen els fulls informatius que porten les organitzacions sindicals:
-Fulls Comunicat Inici de Curs que explica que a causa de les retallades es comença Sense
Normalitat.
-Recull d’informacions estadístiques que argumenten objectivament les retallades.
-Full sobre les pagues extres retallades que ens deuen.
-Full explicatiu sobre les 30 hores d’absència per assistència al metge o malaltia.
-Full d’Inici de Curs.
-Full sobre el decret de direccions i els canvis en quant a l’elecció d`aquests.
-Full d’informació pel professorat interí.
-Full Inici de Curs.
-Full sobre les novetats fisioterapeutes.
-Full d’informació als Educadors/es d’Educació Especial
2.- Mobilitzacions,Valoracions i actes
S’informa que el dijous 2 d’octubre a les 18 hores està convocada l’Assemblea de
Docents en el Institut Moisès Broggi en Barcelona. Es vol continuar treballant en la dinàmica
del curs anterior i es demana l’assistència de qui pugui.
Es recorda que la Comunitat Educativa de Terrassa es torna a reunir el dimecres 1
d’Octubre a les 18 hores en el Centre Cívic President Macià. La Comunitat Educativa vol
ser un punt de trobada de professorat, alumnat, famílies, ampes, associacions professionals,
esplais... Es demana l’assistència per reforçar la Comunitat Educativa.
Es fa un recull de l’inici de curs en cada centre que assisteix. En alguns s’han retallat hores de
Vetllador/a. En altres s’ha perdut entre mitja i una jornada sencera de professorat. En la gran
majoria de Centres les ràtios són molt elevades, cosa que dificulta l’atenció a l’alumnat.
Es constata que hi ha centres amb cursos “bolets”, on hi ha un curs més en algun nivell, que
desborden l’organització del centre curs rere curs. Curiosament alguns d’aquests centres són
propers a la recentment tancada Escola Can Motllor. Els centres afectats varen rebre una
dotació extra de professorat el curs 2013-14 però no el curs 2014-15. De fet assumeixen la
demanda derivada del tancament de Can Motllor però sense recursos extra.

Es valora com positiu el canvi en la direcció del Roser Capdevila a causa de la mala gestió de
l’anterior director. Tothom reconeix que sense un Ampa potent i un claustre implicat no hi
hagués estat possible ja que l’Administració sempre protegeix als Directors/es encara que ho
estiguin fent malament.

3.- Acords
Fer difusió de les activitats de la PAH als centres i les famílies una vegada es
tingui el full informatiu.
Reforçament de la Comunitat Educativa de Terrassa.

PROPERA REUNIÓ DE ZONA EL DIMECRES 8 D’OCTUBRE.
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