REUNIÓ DE ZONA DEL PRAT DE LLOBREGAT 22-4-2013
Assistents: Darwin, Galileo, Can Rigol, CGT i USTEC
INFORMACIÓ TANCADA: La tancada del dia 25 finalment serà a l’institut Dalí, de 18.00
a 21.00 aproximadament. A les 18.00 es farà una xerrada sobre les repercussions de la
LOMCE i després una assemblea oberta de tota la comunitat educativa, on es
proposaran accions i es parlarà també de la vaga. Intentarem ajudar als alumnes amb
la dinamització de l’assemblea.
JORNADA DE LES AMPAs PER L’EDUCACIÓ PÚBLICA AL PRAT: Les AMPAS del Prat han
organitzat una jornada per al diumenge 28 de 10.00h a 14.00 al Parc Fondo d’en Peixo.
No hem rebut el manifest amb les esmenes que van acceptar i rebutjar a la darrera
reunió, per tant encara no sabem exactament com queda. Finalment Provisionalment
decidim no signar-ho i fer un petit redactat des de l’assemblea de docents per saludar
la seva lluita i donar suport a les reivindicacions que compartim.
MOBILITZACIÓ 28 ABRIL: Finalment hi haurà una manifestació el diumenge 28 d’abril,
convocada pel MUCE i organitzada principalment en 3 columnes, les quals son
ensenyament, sanitat, i serveis a la comunitat, tot i que és possible que hi hagin altres,
com ara una de la PUDUP. La gent d’ensenyament hem quedat a les 11:30 a PASSEIG
DE GRÀCIA amb ARAGÓ. El final de la manifestació serà a l’entrada de Ciutadella.
L’eslògan d’aquesta manifestació serà “ATUREM ELS PRESSUPOSTOS ANTISOCIALS.
JUNTES PODEM”.
VAGA 9 DE MAIG: Hi ha una vaga general d’ensenyament convocada pels sindicats i la
CEAPA el dia 9 de maig. A Catalunya el MUCE dona el seu suport. Hem de fer consulta
als nostres centres per portar dades en la propera reunió de zona.
Informació important posterior a la reunió de zona: les AMPAs ja han fet públic el
manifest per a la seva diada i, no només es confirmen els punts en que no estàvem
d’acord (no diu res de la LEC i reivindiquen la sisena hora) sinó que a més han eliminat
la majoria de les aportacions que vam fer i que van acceptar a la darrera reunió
mantinguda (no als acomiadaments, condicions laborals, reducció de ràtios a les aules,
No al tancament de línies ni centres, no a la massificació dels centres, construcció de
nou centre al Prat i no a la LOMCE). En vista d’aquest canvi substancial del qual no hem
estat informats, no anirem diumenge a repartir a la diada l’escrit de salutació a la seva
lluita i el suport a les reivindicacions compartides ja que ara són bastant menys les que
podem compartir.

La propera reunió de zona: Dia 6 de maig a l’escola Jacinto Verdaguer.

