RESUM REUNIÓ DE ZONA EL PRAT DEL 13-05-13
Centres assistens: Charles Darwin, Jacint Verdaguer, Josep Tarradelles, Jaume Balmes, Baldiri
Guilera, Galileo Galilei. Sindicats: CGT.
Balanç de la vaga
- Dades de participació a la vaga del 09-05-13:
- Escola Joan Maragall: 5 de 16
- Escola Charles Darwin: 8 docents i 2 del PAS
- Escola Josep Tarradelles: 19
- Escola Jacint Verdaguer: 21.
- Escola Jaume Balmes: 14
- Escola Galileo Galilei: 20
- Institut Baldiri Guilera: 10
- Institut Salvador Dalí: 23 de 57
- Institut Estany de la Ricarda: 32 de 44
Es valora molt positivament la gran quantitat de famílies que es van adherir a la vaga. El seguiment
no ha estat tan gran per part del professorat.
Continuïtat
- Es comenten les propostes que van sortir de l'assemblea “I després del 9... què?”. Es faran
arribar aquestes propostes als centres per a ser debatudes i retornar les respostes de les nostres
companyes a la propera reunió de zona. Aquestes seran posteriorment portades a la coordinadora
interzones. Es planteja la necessitat de que, si els docents volen plans de lluita amb continuïtat o
assemblees generals, aquests siguin convocades per tots els sindicats per tal de que tinguin èxit. Es
valora la recollida de signatures com a mètode de pressió (podria ser per a l'assemblea
representativa de treballadors).
- A més de les propostes de l'assemblea del 9, els centres poden fer propostes de continuïtat de la
lluita i portar-les a la propera reunió de zona
Situació al Prat
- Es comenta que des d'alguns centres que no han fet part o cap de les sortides i colònies s'han sentit
sols en el seguiment d'aquesta mesura. Un altre centre comenta que també es van sentir sols els
centres que van fer la vaga d'inici de curs. En alguns centres el fet de no fer sortides ni colònies va
suposar un problema amb les famílies. En tot cas es recorda el debat fet sobre aquesta qüestió el
curs passat en el qual s'insistia en que si algun centre no feia sortides o colònies argumentés aquesta
decisió per la impossibilitat de poder garantir l'atenció a l'alumnat que es queda al centre quan hi ha
una sortida de tot el dia o colònies amb la reducció actual de plantilla i la no substitució que, en
alguns casos, es dóna fins passades les dues setmanes de la baixa del company. Es recorda que, tant
a les sortides com a les colònies les ràtios legals només queden cobertes amb treballadors del centre.
- S'informa de la negativa de l'alcaldia i la regidora d'educació de l'Ajuntament a que es llegís al Ple
municipal el manifest proposat a l'assemblea oberta a tota la comunitat educativa del 25A. Aquest
manifest, que va ser treballat a la reunió de zona anterior, recollia entre les seves reivindicacions
algunes que van ser finalment descartades per per la Comissió contra les retallades en educació al
Prat (formada per les AMPAs i la qual hi participa la regidora d'educació). Es valora molt
negativament aquest fet i s'acorda:
- Demanar una entrevista amb la regidora per tractar aquesta qüestió.
- Demanar una trobada amb les AMPAs.

PROPERA REUNIÓ DE ZONA: Dll 27 DE MAIG A LES 13H. JACINT VERDAGUER.

