Resum de zona d’Horta-Guinardó del 23 de maig de 2013
Assisteixen:
Centres: Baloo, Pit Roig, La Font d’en Fargas,
AMPA: Torrent de Can Carabassa
Sindicats: CGT CCOO, USTEC-STEs
Valoració de les mobilitzacions i de la vaga del dia 9 de maig.
A la zona del Valle Hebron varen celebrar la diada per l’educació pública. Es valora que malgrat el mal
temps va anar força bé. Van haver de deixar de fer algunes activitats per la pluja.
Es valoren també molt positivament les tancades als centres públics. La tancada l’escola Torrent de
Can Carabassa va tenir molt de ressò mediàtic.
A l’escola Font d’en Fargues van fer una xerrada amb l’Arcadi Oliveres que va tenir molta participació.
Les famílies de l’escola Pit Roig varen fer un festival on van llegir un comunicat reivindicatiu.
A l’Institut Goya es va fer una assemblea el dia abans de la vaga amb molta assistència.
En quan a la vaga es comenta que la participació va ser molt pobra en general. A Horta Guinardó es
calcula a l’entorn del 50%, malgrat tot es valora molt positivament la gran assistència a la manifestació
de migdia.

Informacions vàries

S’informa que ha començat el període per participar en les adjudicacions d’estiu. Es comenta que la
normativa d’enguany ja agafa algun caire del decret de plantilles que encara no han aprovat, ja parla de
llocs específics estructurals, o en places que es poden proposar des de les direccions per impartir el
SEP , quan no n’existeix cap.
Es comenta que en el darrer concurs de trasllats varen quedar sense donar unes 1700 places.
Es parla també del decret de plantilles que el Departament vol imposar per al proper curs. Del gran
perjudici per el col·lectiu d’interins i per a totes les persones treballadores del departament.
Es comenta també l’oferta de plantilles per al proper curs que ha fet el departament. Redueixen ½
dotació, a tots els centres, indiscriminadament, que tinguin més de 18 unitats. Totes les que tenen un
bolet, exceptuant les que aquest bolet l’obren enguany, i les de 3 línies, perden mitja persona,
independentment de quina plantilla, ni quants alumnes tinguin. A la secundària es redueixen 0.7 hores
per grup. Amb aquesta reducció volen cobrir el creixement que continuem tenint per al curs 13-14.

Donada les dates en que ens trobem, no es queda en cap data per una propera reunió, tot i que es
decideix de fer una convocatòria extraordinària en cas de necessitat.
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