Resum assemblea Eixample 03/12/12
• Assistents:
- Escola Joan Miró
- Escola Els Encants
- Sindicats: CCOO, UGT i CGT
- S’excusen: Escola Auró i USTEC
_____________________________________________________________________
1.- Valoracions:
- Vaga General 14N
Es valoren molt positivament les accions que es van realitzar el dia de la vaga a la zona de
l’Eixample.
La participació de les famílies va ser molt important, així com la de docents, i va ser un èxit.
Les manifestacions de la tarda van ser multitudinàries, i les manifestacions descentralitzades van
contribuir-ne.

- Accions últim divendres de mes
Algunes escoles (com la Joan Miró i Els Encants) continuen fent accions aquests dies.
(Si teniu informació dels altres centres, envieu-nos-la a aquest grup de correu i la recollirem)
L’escola Joan Miró el darrer divendres va fer una cadena de paraules per l’educació. Va sortir
prou bé i es valora que és un encert no tallar el trànsit i demanar els i les conductores que toquin
el clàxon per donar suport.

2.- Propostes:
Han sortit algunes propostes perquè les valoreu als vostres centres i acordem algunes accions
conjuntes.
(Debatre als centres abans de la següent assemblea de zona)
- Carnestoltes Groc: Preparar rues grogues per participar a les diferents desfilades de
carnestoltes i fer visible la lluita de la comunitat educativa per la educació pública.
- Fer arribar cartes a les famílies explicant què faran els seus fills/es quan falti un profe. (Alguns
centres ja ho fan)
Difondre i promoure l’experiència de diversos centres que han aconseguit que els enviessin
substitut/a de seguida trucant massivament (els pares i mares fan torns diaris) al Departament
per exigir la substitució.
- S’informa que hi ha prevista la convocatòria d’una manifestació pel proper dia 13 de
desembre, amb el lema “No pagarem la vostra crisi amb la nostra educació”. (Sectors: Des de
bressol a Universitat)

Propera assemblea: dilluns 14-gener, a les 13h,
a l’Escola Els Encants (C/Castillejos, 180-184)

