Resum de la zona de St. Andreu 8 de maig de 2014
Assistents: E. Can Fabra, E. El Sagrer, E. Pegaso, , E. Pompeu Fabra, E. Ramon y Cajal,
Puigvert, CCOO,. CGT, USTEC·STEs. E. Mestre Gibert excusa la seva presència

Ins.

Temes tractats:
1. Comunitat Educativa
S’informa que es va reunir la Comunitat educativa; a la primera part de la reunió van assistir també
els representats de tots els partits polítics. Van aportat un document que presentarien al ple del
districte on rebutjaven la LOMCE, amb l’únic vot en contra del PP; ciutadans també estava present
però no té representació a l’ajuntament. També van informar de la proposta del districte a
l’Ajuntament de Barcelona de la concessió de la medalla d’Honor de la ciutat de Barcelona a la
Coordinadora d’AMPES, fent-la extensiva a la Comunitat educativa.
Un altre tema del que es va parlar a la comunitat Educativa és el de la ubicació del centre La
maquinista mentre durin les obres de construcció de l’escola. L’Ajuntament ha proposat el parc, però
els veïns d’aquella zona no ho accepten. El centre no defineix cap espai, només criteris.
En la mateixa reunió es va fer la proposta de treball per al curs vinent als membres de la comunitat:
Fer només tres actes reivindicatius, repartits de la següent manera, 1 organitzat per les AMPES, 1
altre per l’assemblea de professorat, (nosaltres), i un tercer per les Associacions de veïns. (nota meva:
Falta l’assemblea d’educació del barri).
Es recorda que el proper acte reivindicatiu serà el dia 31 de maig, consistirà en una cursa
reivindicativa per Sant Andreu, organitzada també amb el suport de profes d’Educació física de la
zona i de l’entitat “Els Masques”
2.- Assemblea de treballadores i treballadors
El primer punt va ser la valoració de la setmana de mobilitzacions. Es considera que va ser molt
desigual, tot i que en general va ser molt fluixa. Es valora negativament que al sortir el decret en
aquestes dates, es va convocar d’urgència alguna concentració que va tenir molt poca assistència, es
conclou que s’ha d’organitzar i convocar amb més temps. La manifestació de cloenda va començar
molt fluixa, però després es va anar incorporant gent i a l’arribar a la via Layetana va millorar molt.
Tot i això, tenint en compte el moment en que ens trobem, la participació hauria d’haver estat més
alta.
Es proposa incidir en la recollida de signatures ( adjunto models). La intenció és lliurar-los en el
Parlament el dia 19 de juny, però es concretarà el 12 data de la propera assemblea. Si abans
s’entenen a les zones, s’haurien de lliurar als ajuntaments i districtes abans, guardant còpia per
centralitzar. Els centres que ja les teniu recollides, feu-nos ho saber als representants sindicals, que
passarem a recollir-les o portar-les a la propera zona.
També va sortir la proposta de fer una concentració específica a la Plaça Urquinaona contra el decret
de Plantilles el 21 de maig, però no va tenir suport de l’assemblea.
3.- Decret de provisió i plantilles
S’informa de l’aprovació del decret i s’explica a grans trets.
Enllaços:
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6591/1346314.pdf
A la web dels diferents sindicats trobareu informació explicativa i valoracions al respecte.
http://cgtense.pangea.org/
http://www.ccoo.cat/ensenyament/

http://www.sindicat.net/
4.- Adjudicacions d’estiu
S’informa de les novetats d’enguany per a les adjudicacions per al curs 2014 2015
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vg
nextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=f
itxa&documentId=661349&language=ca_ES
A la web dels diferents sindicats trobareu informació explicativa i valoracions al respecte.
DATES D’ACTES PROPERS:
17 de MAIG manifestació de la comunitat educativa (MUCE)
31 DE MAIG Cursa reivindicativa per Sant Andreu.
12 de JUNY. Propera assemblea de docents per centralitzar signatures i Xerrrada sobre els 5
anys de LEC que portem.
14 DE JUNY Cercavila/ manifestació de SOMESCOLA.
19 DE JUNY Lliurament de signatures al Parlament amb entrevistes amb els grups
parlamentaris i concentració
Es queda per la propera reunió de zona pel dia 5 de juny,

Sant Andreu maig 2014

