Resum Zona Eixample 17/05/2012
● Assistents:
- Escola Fort Pienc
- Escola Diputació
- Escola Joan Miró
- Escola Concepció
- Escola del Treball (ensenyaments postobligatoris)
- Sindicats: CCOO, USTEC, UCT, CGT
● Propostes del centres:

(només s’ha informat, no hem debatut)

- Diputació:
· Vaga: la faran poques persones
· Accions i propostes: (surten d’un cicle i encara han de ser portades al Clauste)
- Informar el Consell Escolar de què suposen les retallades per als seus
fills i per al centre
- En cas de baixes, informar les mares i pares a través d’una carta de
com afecta als seus fills/es (sense identificar la persona que falta)
- No començar el curs vinent fins que no canviïn les condicions (pot ser
obrint l’escola i “guardant” les nenes i nens, però sense fer classe)
- Fer les vagues, però sense que la direcció les notifiqui i recollir els
diners (o una part) per a l’escola
- Fer concentracions setmanals davant l’escola en acabar les classes
- Aturar les classes l’última mitja hora del matí
- Fer un manifest per part de les direccions
- Fort Pienc: (Han parlat en Claustre però encara no han decidit)
· Vaga: la faran poques persones
· Accions i propostes:
- Pensen que no fer classe 30 min. és polititzar l’alumnat i, a més, les
famílies no volen
- Sortir cada setmana fora del centre per omplir la plaça (pot ser Plaça
Fort Pienc) juntament amb centres propers
- No omplir les observacions dels informes (no hi és tothom d’acord)
- Fer assemblea amb les famílies per informar de les conseqüències de
les retallades

- Evitar fer colònies, sortides, projectes, etc., que no siguin necessaris
- Joan Miró:
· Vaga: 9-10 persones fan vaga segur (de 30-32)
· Accions i propostes:
- Continuar amb les assemblees amb les famílies
- Penjar nova pancarta
- Dilluns que ve faran assemblea amb mares i pares per explicar les
retallades i la situació del centres.
Intentaran (si les famílies volen) sortir al carrer, tallar el trànsit, si es
pot, i després reprendre la reunió (es farà a la tarda, en acabar les
classes)
- Fer extensiva la xarxa al barri i a les seves associacions
- Escola del Treball:
· Vaga: no tenen dades
· Accions i propostes:
- Van fer una tancada al 1r trimestre
- Han fet xerrada sobre el deute i les retallades
- Dilluns faran assemblea i sortiran a l’hora del pati (intentaran involucrar
els alumnes de cicles)
● Propostes comunes per debatre als centres:
- Fer un manifest per part de les direccions (similar al de l’escola St. Andreu)
- Coordinar-se amb les AMPAs
- Concentrar-se fora del centre 1 dia a la setmana (dimecres)
De moment, es farà a la porta de cada centre, però la intenció és trobar un lloc
a la part dreta de l’eixample i un altre a l’esquerra per confluir diversos
centres (a l’esquerra pot ser Jardinets??)
- Fer arribar carta a les famílies quan hi hagi un profe de baixa sense substitut/a
- Demanar que quan fem vaga els diners vagin a l’escola
● S’informa de la Coordinadora Interzones (16 de maig): principalment 2 punts
· Arribarà als centres la taula que recull totes les propostes que han anat
sorgint des de les diferents Zones.

La idea és debatre-les als centres per tornar les conclusions a la següent
Coordinadora Interzones que tindrà lloc el proper 06 de juny, a les 18h.
· Comença a moure’s la proposta de no començar el curs vinent, però
encara sense concretar res més que hauria de ser més d’un dia de vaga
● S’informa de l’assemblea que proposa l’Assemblea Groga el dissabte 2 de
juny per tractar de coordinar les diferents plataformes i assemblees de la
comunitat educativa.
● Propera Reunió de Zona de l’Eixample:
dijous 31 de maig, a les 13h, a l’Escola Joan Miró.
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