Resum de zona de Ciutat Vella del 6 de maig de 2014
Hi vam ser: les escoles Collasso i Gil i Parc de la Ciutadella, l’Inst. Taradell, i representants de
CCOIO i CGT. USTEC va avisar que no podia arribar, però podíem comptar amb ells per a tot.
1. Ràtios a Ciutat Vella: infantil i primària
A la reunió, l’escola Collasso i Gil portava el text de carta reformulat sobre el del
Taradell per a exigir la reducció de la ràtio a 20 a infantil i primària. Es va quedar en
obrir un web per a recollir les signatures (Collasso s’encarrega. El web és:
https://sites.google.com/a/xer.cat/manifest-reduccio-ratio/ ) que s’enllaçaria a Ciutat
Vella es mou, i que el Taradell facilitaria contactes de premsa per a donar-li difusió i
totes quedem encarregades de donar tota la difusió possible a contactes, entitats,
etc.... També vam acordar que dj 15 de maig, a les 13,30 lliuraríem les signatures i
demanaríem al Consorci una entrevista per a parlar del tema.
2. Vam informar de l’Assemblea Docent (l’enllaç a l’acta és:
https://drive.google.com/a/xtec.cat/file/d/0B1cIK8otAu4RmhjeUl2LWFuV2cyR3FSR1laVnAxMGVFWTl3/edit?pli=1 ) que proposa:
a. Reforçar la campanya de recollida de signatures demanant la insubmissió de
la Consellera a la LOMCE i que aturi desenvolupament de la LEC –es tornen a
adjuntar els impresos-.
b. Una propera assemblea el 12 de juny a les 17,30 a l’INS. Moises Broggi per
acabar de recollir les signatures i avaluar lliurament a la setmana següent.
c. Lliurament de les signatures al Parlament el 19 de juny –a confirmar el 12 per
a coincidir amb ple o tenir concretada cita amb grups parlamentaris...)
d. Donar suport a la Manifestació del MUCE del 17 de maig a les 12hs a
Urquinaona que serà sota el lema “Contra les polítiques educatives de Wert i
Rigau” i a la de Som Escola del 14 de juny a les 12hs a Ps. Companys. Però a
les dues manifestacions, participar amb bloc propi amb la pancarta votada
pel professorat de “Ni LOMCE, ni LEC ni retallades” amb les precisions de
contra el tancament de línies públiques i el 100% de substitucions des del
primer dia.
3. S’informa a grans trets del Decret de Plantilles i de les Adjudicacions d’estiu i s’anima
a que els centres que vulguin, ens avisin als sindicats per tal de fer xerrades sobre
ambdós.
Vam tornar a quedar per la reunió de zona el proper dimarts 3 de juny a les 17,30 a l’escola
del Parc de la Ciutadella.

