Resum Assemblea Zona St. Andreu 07/03/13
1.- Valoració concentració 14-F
2.- Roda de centres
3.- Informació sindicats
4.- Mobilitzacions
5.- Resum d’accions a debatre als centres abans de la propera zona i data de la
propera assemblea.

- Assistents:
Escola Ferran i Clua
Escola Ramón y Cajal
Escola Eulàlia Bota
Escola Mestre Enric Gibert i Camins
Escola El Sagrer
Institut Dr. Puigvert
USTEC, CCOO, CGT

1.- Valoració concentració 14-F
Es valora que hi va assistir força gent per ser, aquest curs, la primera mobilització que
surt de la comunitat educativa a St Andreu, però la participació majoritària va ser de
les AMPAs. Cal implicar molt més els i les docents.
(Aquesta seria la segona mobilització que es fa com a comunitat educativa a St. Andreu, ja que
el curs passat es va fer la primera amb moltíssima gent: pares i mares, alumnat i professorat)

2.- Roda de centres
- Escola Ferran i Clua: poca mobilització de professorat i AMPA. Es queixen que són
els únics que no fan sortides.
(En resposta a això, es recorda que la zona no va acordar l’adopció de la mesura de no fer
sortides)

Valoren que les aturades d’un dia no donen resultats.
- Escola Ramon y Cajal: la mestra d’aquesta escola, també participa en el grup
d’Educació de St Andreu, que va assistir a la reunió de coordinació d’AMPAs que va
tenir lloc a l’Otavio Paz, on hi van assistir dos representants de la Coordinadora de

Gràcia. Tornen a tenir reunió el dijous 21 de març, a les 21h, a l’Escola Pegaso. (Ens
confirmarà si podem participar (la primera ½ h) des de l’assemblea de zona per tractar
de coordinar-nos i fer propostes. Anirien el mestre de l’escola Mestre Enric i la de
l’institut Dr Puigvert)
- Institut Dr Puigvert: Amb esforç, però continua endavant l’assemblea de profes.
Es va aprovar per Claustre un escrit de posicionament contra la LOMCE, la LEC i les
retallades, que també es proposarà per ser aprovat des de Consell Escolar.
Es proposa començar a preparar la següent mobilització abans de les vacances, per
no perdre els llaços que s’estan creant arran les xerrades i la concentració.
Possibles accions: - recollir i fer públiques (si cal com a zona) les hores sense cobrir
que acumulem,
- fer una altra mobilització al barri algun dissabte al matí amb taller
per a nenxs i taula informativa sobre educació,
- coordinar tancades a diferents centres del districte o, si pot ser, de
diferents zones.
- Escola Eulàlia Bota: Estan poc mobilitzats/des.
- Escola Mestre Enric: (propostes a títol personal del mestre d’aquesta escola)
- Proposa tractar de coordinar-nos amb les directives dels
centres, ja que valoren que les concentracions no serveixen,
- en canvi sí funciona millor perseguir als polítics allà on vagin.
3.- Informació de sindicats
- S’està tractant de recollir la informació dels tancaments de grups que s’estan
produint.
Hi ha una recollida urgent de signatures contra els tancaments mentre hi hagi places a
la concertada.
- Es confirma un increment de ràtios a 3 districtes de Bcn (a 26; per tant s’arribarà als
28-29). Amb això es perdran 13 grups a Bcn.
- Es confirma que s’han produït descomptes de l’IRPF sobre el brut sense reduccions
(per baixa, vaga, etc), en comptes de sobre el sou brut real. El Departament no té
intenció de rectificar.
- USTEC informa que a alguns llocs, com a Sants, estan funcionant bé les reunions de
pares, mares i profes.
També que hi ha un intent d’acord de tancada unitària (juntament amb Universitat i
bressol)

- CGT informa que la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública (Estatal)
proposa una aturada unitària ap a finals d’abril, o començament de maig, dins de la
campanya contra la LOMCE.
I, pot ser, una vaga quan la llei entri en tràmit parlamentari.
- CCOO: Informa que diumenge 10 de març, hi ha una manifestació d'àmbit Europeu
contra l'atur i la corrupció.
4.- Mobilitzacions
- 8 març: Manifestació Internacional de les Dones, 18’30h, Pl Universitat
- 9-març: Enllaçats per la llengua, 18h, Pl del rei. (Jornada general d'acció per la
llengua en tots els Països Catalans)
- 10-març: Manifestació contra la corrupció i les retallades i per la generació
democràtica al nostre país.
5.- Resum d’accions a debatre als centres abans de la propera zona i data de la
propera assemblea.
- Recollir i fer públiques (si cal com a zona) les hores sense cobrir que acumulem
- Fer una altra mobilització al barri algun dissabte al matí amb taller per a nenxs i taula
informativa sobre educació
- Coordinar tancades a diferents centres del districte o, si pot ser, de diferents zones
(mitjans abril??)
- Proposa tractar de coordinar-nos amb les directives dels centres, ja que valoren que
les concentracions no serveixen,
- Protestes allà on vagin els polítics

- Si ens confirmen que podem, participar a la reunió de coordinació d’AMPAs, dijous
21 de març, a les 21h, a l’Escola Pegaso.
(la primera ½ h) (Anirien el mestre de l’escola Mestre Enric i la de l’institut Dr Puigvert)

Propera Zona:
dijous 4-abril,
13h, Escola Pegaso.

