Resum Zona Eixample 05/03/2013
● Assistents:
- Escola Auró
- Escola Diputació
- Escola Els Encants
- Escola Els Llorers
- Escola ferrant Sunyer
- Escola Joan Miró
- Sindicats: CCOO, USTEC·STEs, UGT
S’excusa: CGT
● Diada per l’Esenyament públic.
A l’Eixample esquerra tindrà lloc la Diada, el proper dilluns 11 de març, a la
tarda. Ja s’ha fet arribar el cartell a tots els centres de la zona. Avui a les 19h.
es farà l’última sessió preparatòria a l’escola Auró.
A la dreta de l’Eixample la Diada serà el dissabte 16 de març a la tarda. Ja
s’han fet dues reunions preparatòries i aquest dijous es farà la darrera, com les
anteriors, a l’escola Els Encants. S’ha fet difusió dels resum de cada una de les
reunions però resta pendent la distribució del cartell.
Es repassa el contingut de les dues jornades i les tasques distribuïdes:
xocolatada, difusió, infraestructures, etc.
Es comenta que s’ha contactat també amb algunes escoles bressols del
districte (l’Arbret per exemple).
El cartell de l’Eixample esquerra ja està penjat en alguns centres i pàgines web.

Es valora que cal continuar engrescant al professorat perquè hi participi en les
diverses activitats ja que la seva col·laboració és molt important i altres sectors
els troben a faltar.
Es proposa que als centres educatius es creïn comissions mixtes formades per
docents i pares i mares per tal d’organitzar accions conjuntes, a l’igual que ja
existeixen en algunes escoles.

● Noves accions programades.
El diumenge dia 10 hi ha convocada una manifestació a nivell europeu sota el
lema “Contra l’atur i la corrupció”, a les 12 del migdia, a psg. de Gràcia.
El dissabte 9 de març dins de la campanya “Enllaçats per la llengua”, a
Barcelona es formarà una cadena humana, que començarà a les 18h. a la
plaça del Rei.
També es proposen diverses accions als centres educatius com ara: repartir
llaços a tota la comunitat educativa, penjar un de gran a la façana, fer cadenes
al voltant del centre, penjar “sardanes” (paper, roba...) i llaços en llocs visibles
de l’escola, etc.
El 19 de març (ja arribarà informació als centres) es proposarà, des de la
Plataforma unitària de la funció pública, fer concentracions als centres de
treball.
● Altres informacions. Propostes.
S’informa de la mesa general de funció pública i també de la mesa de la
setmana passada amb el Departament.
Valorant la importància i gravetat dels canvis que recull l’esborrany de la
LOMCE, les representants sindicals s’ofereixen a fer xerrades als centres
que estiguin interessats.

Per acabar es fa la proposta de continuar amb noves mobilitzacions al tornar de
vacances.

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

Propera Reunió de Zona de l’Eixample:
Dimarts, 9 d’abril, a les 13.h,
a l’escola Fructuós de Gelabert

