RESUM DE LA REUNIÓ DE ZONA DEL PRAT (27-05-13)

Assistents
Centres: Charles Darwin, Josep Tarradelles, Jacint Verdaguer i Galileo Galilei. Sindicats: CGT.

Es fa una roda de centres per recopilar les respostes a les propostes que es van presentar a la
reunió anterior i que sorgien de l'assemblea del dia de la vaga “I després del 9... què?”. Adjuntem
propostes per debatre.
Es comenta que hi ha hagut dificultats per reunir-se la setmana passada i s'acorda l'opció d'enviar
les respostes a les propostes al llarg de la present setmana per poder portar a la Coordinadora
interzones, que tindrà lloc el proper divendres 31 de maig, el màxim d'opinions de centres del Prat.
Tot i que el més idoni es poder fer assemblees de treballadors als centres per debatre presencialment
les propostes de continuïtat de la lluita, adjuntem una graella de consulta per si no hi més opció que
la d'anar passant-la entre els companys dels centres. La graella inclou les respostes presentades
avui.
Es debat sobre la necessitat de que els treballadors participem en quines han de ser les
respostes a LOMCE, LEC (Decret de plantilles) i retallades.
S'informa de 2 convocatòries els propers dies:
- Concentració contra el Decret de plantilles: Barcelona: dijous 30, a les 18h. A Via Augusta
(Davant del Departament) Convoquen: USTEC·STEs CCOO ASPEPC-SPS UGT CGT.
- Manifestació contra el pagament del Deute: 1 de juny. 19h. Pça Universitat. A la zona de
l'Estudiantil. Convoquen: Juntes podem (assemblea on hi ha presents diverses plataformes i
organitzacions). De l'àmbit de l'ensenyament: Coordinadora interzones, Assemblea Interins,
diverses assemblees grogues, USTEC i CGT.
La companya de CGT dóna una sèrie d'informacions sindicals:
(Per la quantitat de dades rellevants, s'inclou enllaç amb la informació que s'ha donat)
- Decret de Plantilles:
http://cgtense.pangea.org/IMG/pdf/Esquerda_DECRET_DE_PLANTILLES_2013.pdf
- Adjudicacions provisionals:
http://cgtense.pangea.org/IMG/pdf/Adjudicacions_provisionals_2013.pdf
A més, s'ha explicat la repercussió pel que fa al nombre de professorat de inclou el Decret de
plantilles. Els centres d'infantil i primària amb més de 18 unitats (grups) perdran 1/2 docent. Els de
secundària 0,7h a partir de més d’11 unitats. En total es poden perdre unes 500 places, i cal pensar
que hi ha altre cop increment de matrícula. De totes maneres s’han compromès a cobrir les
jubilacions (1500), amb la qual cosa els que estan treballant ara, seguirien, i fins i tot més, però les
classes mantenen ràtios altes, l’horari i substitucions no canvien… o sigui que la situació als centres
seguirà sent terrible. Això, apart de que el decret acaba donant-li provisionalitat fins l’aprovació
dels pressupostos… o sigui que encara hi poden haver sorpreses.
PROPERA REUNIÓ DE ZONA:
DILLUNS 10 DE JUNY A LES 13:30H. AL JACINT VERDAGUER
(recordem que és, a la majoria de centres, jornada intensiva)

