Resum de l'assemblea de zona
Rubí- Sant Cugat- Castellbisbal
3/6/13
Assisteixen els centres: Shola, Mossen Cinto, Torre de la LLebre, Joan Maragall, Montessori, INS
L'Estatut de Rubí, l'Olivera, Pi d'En Xandri, Collserola de Sant Cugat, Montserrat de
Castellbisbal, I representants dels sindicats USTEC, CCOO i CGT.
1.Valoració de mobilitzacions passades:
La vaga d'ensenyament que vàrem fer el dia 9 .Totes les persones que vàrem estar, sabem segur
que érem unes 100.000 persones i no les 10.000 que deia la policia.
La concentració a Via Augusta el 30 de maig i contra el decret de plantilles. Molt fluixa en
participació però acció engrescadora (actuació participativa sobre el decret de plantilles)
La manifestació contra la Troika el dissabte dia 1. Valoració positiva
las diada per l'escola púbica a Sant Cugat el diumenge dia 2 , molta participació i implicació de
pares/mares, direccions, mestres, assemblea de docents i també van estar membres de l'Assemblea
pels Drets Socials.
Personatges públics van parlar del bon record del seu pas per l'Escola Pública.
L'assemblea de docents va posar una "paradeta" informant de la LOMCE
2. Torn de paraules
Veiem la importància de la creació de les comissions grogues que fan que tota la comunitat
educativa unifiquem esforços per tal de dir que no volem perdre l'Escola Pública i de qualitat que
tenim.
Els 500 docents que es necessitaran el curs que ve els cobriran amb aquell 1/2 que treuen a les
escoles de 20 grups i del 0,7 hores que redueixen a secundària per cada grup.
Les jubilacions dels docents, les cobriran totes. això vol dir que contractaran de 1500 a 1800
interins.
Sobre el decret de Plantilles comentem entre d'altres, que no contempla la transparència en l'elecció
dels docents que poden fer les direccions.
http://cgtense.pangea.org/IMG/pdf/Esquerda_DECRET_DE_PLANTILLES_2013.pdf
Sobre els nomenaments de les adjudicacions d'estiu parlem dels llocs específics estructurals i el que
significa. http://cgtense.pangea.org/IMG/pdf/Adjudicacions_provisionals_2013.pdf
3. Properes concentracions, manifestacions:
Dilluns dia 10 Xerrada de Jaume Funes a les 21h a la casa de cultura de Sant Cugat per parlar de La
LOMCE, la LEC i les retallades
Dijous dia 13 Sector públic contra les retallades Plaça Sant Jaume 18h Convocada per PSU

plataforma Sindical Unitària de l'Àrea Pública
Diumenge dia 16 MANIFESTACIÓ EUROPEA CONTRA L'AUSTERICIDI I LES
RETALLADES (es concretarà lloc i hora) convocada per CES (confederació europea de sindicats,
president I.F. Toxo)
Dimecres dia 19 Concentració davant de delegació de govern contra la LOMCE
Bon estiu a tothom.

