Dades Cornellà: INICI DE CURS 12 I 13 DE SETEMBRE 2012
Escola Jacint Verdaguer:
Si a la vaga : 1 No a la vaga:10 (sense comptar les persones que estan de baixa) Abstencions: 2
- 9 del matí sortirem els mestres amb la samarreta groga al carrer i informarem a les famílies sobre
la situació actual i com afectaran al desenvolupament normal del curso. Substituts i baixes
cobriment d'hores de patis, sortides, etc...
Propostes:
- Informar a les famílies de totes les incidències del dia a dia.
- Aconseguir una participació massiva des de l'acostamenti empatía envers els pares.
Anselm Clavé
Accions que farem el dia 12: No farem vaga.
- Samarreta groga
- Anirem a les 16:30h a l'Ajuntament profes i pares.
- Cartells per avisar a les famílies.
Accions que farem durant el curs:
- Butlletins de notes amb la qualificació final, sense ítems a avaluar.
- No farem sortides ni colònies que comportin sortir de l'escola ni de l'horari lectiu.
Abat Oliba. Hacer carteles con el eslogan "sense normalitat", todos con la samarreta groga y a
las 12.35, fuera del cole cacerolada de los profes y todo el que se quiera apuntar. (Ya hemos puesto
la información para los padres).
Por la tarde proponemos la concentración en el AYUNTAMIENTO a las 5.
L'ESCOLA SURIS NO ES SUMA A LA CONVOCATÒRIA DE VAGA DEL DIA 12. TOT I
QUE ESTEM D'ACORD AMB ELS MOTIUS CONSIDEREM QUE AQUEST DIA CONCRET
LA VAGA NO TINDRÀ UN SEGUIMENT MASSIU.
PROPOSTES PER AL DIA 12 DE SETEMBRE.
-PENJAREM UNA PANCARTA A L'ENTRADA AMB LA FRASE SENSE NORMALITAT I
AMB IL.LUSIÓ PERÒ AMB INDIGNACIÓ
-TOTS ELS MESTRES AMB SAMARRETA GROGA.
-AVISAREM LES FAMÍLIES PERQUÈ ELS NENS/NES VINGUIN EL PRIMER DIA DE
GROC.
-PENJAREM A LA WEB DE L'ESCOLA UNA CARTA ADREÇADA A LES FAMÍLIES.
-DURANT EL MATÍ L'ALUMNAT PINTARÀ CARTELLS DE SOS.
(FAREM FOTOS D'AQUESTES ACTIVITATS)
PROPOSTES PER A LA PROPERA REUNIÓ DE ZONA.
-PROPOSEM NO FER SORTIDES NI COLÒNIES DURANT EL CURS. LA PORTAREM A
TERME SI HI HA UN SEGUIMENT MASSIU DE L'ESCOLES.
-CADA SETMANA FAREM UNA PANCARTA REIVINDICATIVA QUE PORTAREM EL
MESTRES A L'ENTRADA TIPUS "M'ATURO PERQUÈ AVUI PER LA CLASSE DEL TEU
FILL PASSAREM 8 MESTRES"
-PEL QUE FA A LES VAGUES EL CLAUSTRE ESTÀ D'ACORD A FER VAGUES
CONTUNDENTS.EL SEGUIMENT D'UNA VAGA INDEFINIDA DISCONTÍNUA D'UN O
DOS DIES SETMANALS SERIA D'UNES 10 PERSONES
LA VAGA INDEFINIDA S'AFEGIRIEN 15 PERSONES.

Escola els Pins de 25 assistents a la reunió, han votat 2 persones vaga, 22 diuen no i 1 abstenció.
El dia 12 el farem SENSE NORMALITAT
- Penjarem a la web : dia 12 SENSE NORMALITAT- el rebuig a les mesures del Departament,.... i
que portin la samarreta groga.
- 9 del matí sortirem els mestres amb la samarreta groga al carrer, a llegir el manifest del per què no
hi haurà classes habituals, mentre desplegarem una pancarta (la penjarem a la reixa) i animarem a
les famílies a pujar amb nosaltres a les 16:30 cap a l'ajuntament)
- entrada a l'escola, cada grup a la seva aula
- activitats sobre les retallades (full pintat i/o escrit per cada nen/a- ens farem una foto al pati tots
junts a les 16:00h i el pujarem a les 16:30 a l'ajuntament.
- pati més llarg
- tarda : jocs de taula cada grup a la seva classe
PROPOSTES DE LA ZONA del dia 4 de set.
Hi estem d'acord si són majoritàries:
- Retardar presentació de documents
- Proves Competències (veiem difícil qualificar amb un 10 si nosaltres no les passem i el profe que
ho fa és de fora de l'escola i cobra per passar-les)
- Votació colònies 13 sí, 12 no i 1 abst.
- Perseguir amb pancartes la consellera,... a tots els actes públics, si sabem on viuen ,...
- Full d'incidències diari anotant cada cop que no podem fer la feina del nostre horari (enviar-la a
l'Ampa i al departament)
- Votació colònies 13 sí, 12 no i 1 abst.
Proposta nova sobre Competències Bàsiques: parlar amb les Ampas, explicar-los la situació actual i
que com a mesura els podrien no participar de les proves (que els nens/es no les facin)
Ignasi Iglesias.
Nosaltres no farem vaga....no sé si algun substitut dels que falta per nomenar en faria. De les
accions del 12 no n'hem parlat encara.
Institut Martí i Pol:
Nosaltres comencem el dia 13 i no farem vaga.
Farem pla d'acollida i dins del pla d'acollida dedicarem una hora al tema de retallades, amb la
distribució d'un escrit dirigit a alumnat i famílies, discusió/explicació/debat i creacció de slogans en
cartolines que distribuirem per tot el centre. El professorat portarà la samarreta groga. I pot ser
alguna cosa més que hem d'acabar d'enllestir.
No farrem la caçolada a la porta del centre perquè donada la nostra ubicació no tindrà cap
repercusió.
Sant Ildefons:
Farem vaga 15 de 31, 8 no i 8 abstencions. Els que fem vaga quedarem a les 9h. a la porta de
l'escola per anar parlant amb les families i convencer-les de que ens acompanyin cap a la Plaça
de l'Ajuntament (si es així com es queda) per anar a les 12h a Sant Jaume.
Els que no fan vaga diuen que no començaran amb normalitat, pero no s'ha pensat res.
Escola Martinet
Claustre format per 19 mestres, dels quals 2 no s'incorporen fins el dia 12 i, per tant no hi eren en el
resultat d'aquesta votació:
Proposta de vaga pel dia 12: 17 NO
Proposta de vaga indefinida de dos dies per sermana: 12 NO, 1 SI i 4 ABST (dels 12 NO, si fos
convocada per tots els sindicats i no per només 1, s'afegirien a la vaga 7)
Proposta de concentració el dia 12 a l'Ajuntament a les 17 h: 17 SI

Què es farà el dia 12:
Tots els mestres sortiran amb la samarreta groga a rebre l'alumnat i es penjarà una pancarta de "Per
una escola de Qualitat, NO a les retallades".
Es donarà informació puntual a les famílies de les afectacions fruit de les retallades i a les reunions
d'inici de curs s'explicarà quina és la situació de l'escola pública en quant a les retallades de
personal, de dedicació horària, les substitucions dels primers 10 dies lectius, de recursos, ... Amb
això s'intenta concienciar a les famílies de la necessitat de mobilitazió.
La totalitat del Claustre està per accions de continuitat, exemple de la proposta de vaga indefinida,
però amb seguiment de la majoria de sindicats, no proposta d'un sol sindicat.
Mediterrània no farà vaga, però tot el claustre ens sumem a la jornada SENSE NORMALITAT.
Accions que portarem a terme:
- El dia 12 tots els mestres anirem amb la samarreta groga.
- Es repartirà un full explicatiu a les famílies a la porta de l'entrada a les 9:00 h.
- Farem pancartes i les penjarem a les diferents entrades de l'escola.
- Convocarem a les famílies a la concentració davant de l'ajuntament a les 16:30 h.
l'Esteve Terradas.
Sobre una plantilla actual d'unes 137 persones, amb aproximadament el mateix nombre de grups i
d'alumnes (uns 1.350) entre secundària i cicles que el curs passat, el centre ha perdut 7 docents.
Respecte a les mobilitzacions per a l'inici de curs, no es veu viable la mesura de la vaga, tot i que
estarem amatents a posteriors convocatòries que es puguin preparar amb més temps i el màxim
consens.
El primer dia de classe penjarem pancarta, vindrem de groc, lliurarem carta a les famílies i
convocarem la concentració de la tarda a l'ajuntament.
Pel canvi d'horaris no ens serà fàcil trobar un espai de trobada a gust de tothom, però l'haurem de
trobar com sigui. La bona coordinació entre el professorat i el treball amb les famílies han de ser
claus per a que les mobilitzacions que es convoquin tinguin bons resultats.
Macià no hemos podido reunirnos, pero mandé un correo al claustro con la información de la
última reunión y colgué un cartel en la sala de profesores pero nadie se ha apuntado. Habiamos
votado en junio hacer huelga pensando que sería unitaria. El miércoles cuando nos reunamos por
primera vez, decidiremos qué haremos.
Sant Miquel. El claustre hem decidit que el primer dia d'escola farem al migdia una concentració a
la carretera d'Esplugues amb la samarreta groga. Igual que l'any passat també portarem la samarreta
els dos dies a la setmana. Durant aquests dies farem pancartes per penjar-les.
Una de les propostes que va sortir a l'últim claustre va ser publicitar les accions que es fecin com a
zona. Diari local, televisó, radio...

