Acta Assemblea Groga Nou Barris 16-3-2016 a l’INS Flos i Calcat.
Assistents: Tere Esperabé (CCOO), Montse Terrones (AMPA Àgora), Sabina Redondo
(Coord, AMPA), Carles Benito, (AMPA Mercé Rodoreda), Empar Navarro (IES Turó de
Roquetes), Marc (CUP), i Pep Vinyals (USTEC).
1.- Jornades sobre la situació dels Instituts de 9barris (repàs del programa, difusió...)
En Carles explica el programa i presenta el cartell definitiu. Es fa un repàs a la participació de
ponents prevista. La Sabina diu que encara li falten confirmacions, concretament la de l’INS
Quatre Cantons.
Es comenta i s’acorda fer una modificació dels horaris previstos ja que la proximitat de les
diverses taules no permetria fer debat. S’acorda que la 1a part sigui fins les 12h, que hi hagi
una pausa fins les 12’30h i que la 2a part sigui des de les 12’30h fins les 14h.
De l’esmorzar se n’encarrega la Coordinadora d’AMPES.
S’acorda el nombre de cartells, el nombre de programes i que la mida dels cartells sigui de A3.
En Carles comenta que estaran llestos per distribuir abans de Setmana Santa. Es deixa el punt
del dinar per quan arribi l’Empar (s’incorpora a la reunió més tard)
S’acorda que la propera reunió de l’Assemblea serà el proper 14 d’abril. Arran d’això, la
Montse pregunta si es farà algun acte especial el dia 14 aprofitant que s’ha canviat el nom de
la plaça Llucmajor pel de plaça de la República. En Marc aclareix que l’acte serà el 17, que els
actes es faran en cap de setmana.
2.- Insubmissió proves LOMCE
En Carles explica que es farà una xerrada organitzada per la Coordinadora d’AMPES sobre el
tema de la Insubmissió a les proves LOMCE. Serà a l’escola Mercè Rodoreda el dia 6 d’abril, a
les 17’30h. Els ponents seran la Belén Tascón, de la XEI, l’Andrés Encinas, de la FAPAC i la Tere
Esperabé, de CCOO i professora de primària.. S’enviarà el cartell.
Es recorda com va anar l’any passat i que només va fer la insubmissió un sol centre.

3.- Pla pilot professorat
Tot i que aquest tema no era a l’ordre del dia i donat que queda poc temps per acabar, en Pep
Vinyals explica les intencions que té el Dept d’Ensenyament d’estendre el Pla Pilot de
contractació de professorat substitut a la resta de SSTT, després de l’experimentació que s’ha
portat a terme al Servei Territorial de Vallès Oriental-Maresme. Es pensa d’estendre’l al
Consorci de BCN un cop començat el curs 2016-2017. S’explica les conseqüències que això pot
tenir per als centres i, especialment, per al professorat substitut. La Montse comenta el paper
que hi podrien jugar les AMPES en aquesta qüestió.

En aquest moment s’incorpora a la reunió l’Empar i es parla de l’organització del dinar per a la
jornada del dia 16. Es comenta que cal fer un pressupost amb una xifra aproximada
d’assistents. Hi ha diverses associacions que podrien encarregar-se de fer-lo, segons el
pressupost. Encara no hi ha res definitiu. Si se n’encarreguen els de l¡’Ateneu, es comenta que
haurien de ser sobre unes 50 persones.
El punt 4 sobre la situació de salut mental d’infants i adolescents es deixa per a la propera
reunió per manca de temps. La Montse comenta de fer unes possibles jornades sobre aquest
tema per el proper curs.
A l’apartat de DIVERSOS , es comenta que el proper 12 d’abril hi ha Consell Escolar del
districte. També es parla de la Jornada del 9 d’abril, la Trobada Alternativa, per parlar de les
mancances del districte (salut, educació, habitatge...) Caldria que hi hagués paricipació de
l’Assemblea Groga.
I sense res més, s’aixeca la sessió.

