Resum Zona Eixample 14/01/2013
● Assistents:
- Escola Auró
- Escola dels Encants
- Escola Joan Miró
- Sindicats: USTEC·STEs, UGT, CGT
S’excusen: CCOO
● Participació.
Per tal d’augmentar la participació a aquesta assemblea es decideix fer-la
rotatòria: cada mes en un centre diferent (alternant esquerra i dreta de
l’Eixample).
Es valora que aniria bé que la propera tingues lloc a l’Escola de la Concepció
per la seva situació al centre del districte. Es demanarà la conformitat al centre.
També es decideix tornar a fer aquestes reunions en dimarts com abans.
● Valoració de les propostes de l’anterior reunió.
Es manté la proposta de celebrar el Carnaval 2013 amb un caire reivindicatiu.
Podrien organitzar-se dues rues, una a cada cantó, amb una organització
semblant a la que va tenir lloc el 14 de novembre.
Es plantegen vàries propostes de com fer perquè a la rua es visibilitzi el color
groc i la disconformitat amb les retallades, com ara: portar barrets grocs de
paper, anar de personatges grocs com pollets, Bob esponja, etc., confeccionar
tisores de diferents maneres...
També es proposa que sigui el dia 8 de febrer.
S’informa de que des de les AMPAs de l’escola Auró i de l’escola Joan Miró es
tornarà a convocar les entitats que van ser convidades a formar la comissió
que va organitzar els actes del 14 N.

Del tema de la carta que es fa arribar, en alguns centres, a les famílies envers
el tema de les substitucions, s’acorda portar diversos models a la propera
reunió.
● Noves propostes
Valorant la importància i gravetat dels canvis que recull l’últim esborrany de la
LOMCE, s’acorda organitzar una xerrada informativa a cada un dels cantons
del districte, adreçada als/les docents i a les famílies.
Una podria ser el dia 13 de febrer a l’escola Auró, i l’altra el 14 de febrer a
l’escola Ramón Llull. Es parlarà amb aquests centres per demanar la seva
conformitat.

● Altres informacions.
S’informa de la proposta que fa el MUCE d’organitzar per localitats, districtes,
barris..., una Diada de l’educació pública “L’escola, la de totes i tots”.

Us animem a tots i a totes a participar-hi!

Propera Reunió de Zona de l’Eixample:
Dimarts, 29 de gener, a les 13.h,
a l’Escola de la Concepció.

