RESUM DE LA REUNIÓ DE ZONA DE 9BARRIS
DEL DIMECRES 15 D’OCTUBRE DE 2014
ASSISTENTS:
Representants de centres: Elisenda de Montcada, Mestre Morera, Antaviana , Santiago
Rusiñol i Oriol Martorell.
Sindicats : CCOO, CGT i USTEC
1.-Roda de Centres (que han dit els centres de la proposta del Flashmob)
 Des de l’Elisenda de Montcada expliquen que no ho han pogut parlar al claustre
però que intentaran dir-ho el més aviat possible.
 A l’Antaviana, ho vam proposar i la gent es va mostrar receptiva i disposada a
col·laborar-hi.
 Al Santiago Rusiñol es va informar de l’acte i vam dir que ja es veuria, depenent
de com quedés al final la proposta.
 Al Mestre Morera, van dir que estan disposats a participar.
 A l’Oriol Martorell, ho parlaran aviat.
2.-Començar a organitzar les possibles accions del curs: Flashmob...
 Després de parlar sobre la millor data possible per fer l’acta del Flashmob
decidim que serà el 3 de març a la Seu del Districte de 9Barris.
 Proposem que l’acte s’anomeni. “Diada per l’Educació Pública: L’escola que
volem a 9Barris”.
 Sobre el material que necessitarem per aquell dia la Marina (USTEC) s’ofereix a
portar l’aparell de música.
 S’insisteix en el tema que caldria contactar amb les AMPA per preparar l’acte i
que les convidarem a la propera reunió.
 Es comenta que caldria fer un treball previ a la Diada del 3 de març a les escoles
per sensibilitzar els alumnes sobre la qualitat de l’Educació Pública, potser es
podria treballar els desitjos que tenen els alumnes sobre l’escola que volem.
 A l’hora de fixar l’horari de l’acte hi ha un debat sobre quin seria el millor
moment per realitzar la Flashmob si la matí on segurament participarien més
escoles o a la tarda. Per decidir-ho proposem fer una enquesta als centres per
veure quina opinió és la més majoritària.

4.- Informacions
 S’informa que el dijous 6 de novembre a les 18h hi haurà la II Assemblea de
Docents d’aquest curs a l’Institut Moisès Broggie.
 S’informa també que hi ha proposada una concentració pel dia 13 de novembre
a les 18h a la Plaça Jaume per part de l’Assemblea de Docents per reclamar les
substitucions des del 1r dia i al 100%.
 S’explica que hi ha una proposta d’una ILP sobre una nova Llei d’Educació a
Catalunya i que es necessiten 50.000 signatures i que s’hi ha gent interessada
per portar-ho als claustres es podrien recollir moltes signatures a la zona.
 Es demana per part de l’USTEC el recolzament de l’Assemblea de 9Barris a l’
ILP i es decideix que es donarà aquest recolzament.

