RESUM DE L’ASSEMBLEA GROGA DE 9BARRIS
DEL DIJOUS 21 DE GENER DE 2016
ASSISTENTS:
Centres: E. Antaviana, I. Guineueta, Institut-Escola El Turó de les Roquetes,
E. Santiago Rusiñol, E. Ferrer i Guardia, AMPA Guineueta, AMPA del Víctor Català,
AMPA Àgora.
Sindicats d’Educació i altres participants: CCOO, CGT, CUP i docent jubilada de la
zona.
Es van excusar: Mestre Morera, AMPA Mercè Rodoreda, AMPA Calderón i USTEC.

1.-Preparació de les Jornades sobre la situació dels Instituts de 9barris
(lloc, dates, ponents…)
S'acorda que la Jornada tindrà dues parts:
-La primera serà una fotografia de la situació dels Instituts del Districte i per fer-ho es
pensa que poden venir (una alumna del Barna-Congrés, un pare del Guineueta, una
professora de l’ESO del Institut-Escola Turó de les Roquetes, un professor de Cicles
Formatius del Guineueta i el director del Flos i Calcat) quedem que contactarem amb
ells i elles i els hi proposarem de fer una aportació-xerrada d’uns 10 o 15 minuts
cadascú.
-La segona part consistirà en poder presentar Experiències Innovadores i es proposa
presentar la feina que fan al Institut Quatre Cantons, el Projecte de Gamificació que
s’està fent a l’Institut Barna-Congrés i un ponent del Procés Embat d’una Escola de
Tarragona.
Es decideix també que la Jornada serà en dissabte al matí de 10h a 13:30h a l’Ateneu de
Popular de 9barris amb un descans entre les dues parts de la jornada de 11:30h a 12h, o
sigui la primera part serà de 10h a 11:30h amb les exposicions dels ponents i un debat
entre els assistents i la segona part de 12h a 13.30h amb el mateix format. Es proposa
també que qui vulgui es pugui quedar a dinar a l’Ateneo i que hi hagi servei de cangur
per les persones que vinguin amb els seus fills/es.
Es portarà una proposta de difusió per la propera Assemblea.

2.-Proposta d’Insubmissió a les Proves LOMCE a 3er de Primària que seran a
l’abril.
-Es fa una reflexió al voltant de les proves de LOMCE de 3r de Primària i es diu que
han de ser les famílies i les AMPA’s les que han de promoure l’Insubmissió i no els
docents.
-Des de la Coordinadora d’AMPA’s s’explica que intentaran fer xerrades per barris per
poder explicar perquè cal fer aquesta insubmissió i com es poden organitzar per fer-ho.

3.-Explicació de les dades rebudes sobre la situació de la Salut Mental de 9Barris.
- La Tere explica que encara no ha pogut fer el resum de la reunió amb l’EAP, tot i així,
ella i la Montse que van anar a la reunió comenten que un dels punts més destacats que
els hi van explicar va ser que en alguns centres encara hi ha alumnes que no tenen
llibres i això fa difícil la seva evolució escolar, expliquen també que el CSMIJ no pot
atendre totes les demandes i fer-ne el seguiment continuat dels alumnes i també
comenten que hi ha pocs centres d’Educació Especial Públics a la ciutat (8) i que en
canvi n’hi ha molts de concertats (26)

4.-Explicació de la reunió amb la Consellera d’Educació de Nou Barris.
La Sabina i l’Empar expliquen que ens van reunir amb la Consellera d’Educació,
l’Àngels Rabadà, i amb la Xarxa 0/18 de 9barris i es va fer una reflexió sobre la situació
de l’Educació al Districte i a partir de la Plataforma Reivindicativa de l’Assemblea i del
Manifest de la Xarxa 0/18, expliquen que hi ha molts punts en comú, comenten, també
que a la propera Assemblea ens portaran un resum del que es va parlar i de les propostes
que estan treballant.

5.-Canvi de les substitucions a l’última Mesa (21/1/2015)
Es comenta que s’ha ampliat la cobertura de les substitucions des del primer dia en tres
nous casos: -El professorat que imparteix com a mínim 3 hores lectives setmanals a
segon de batxillerat.
-Els centres que tinguin implantades menys de dues línies educatives.
-I les substitucions en cas de maternitat, paternitat, adopció o acolliment.
Es diu que són pocs supòsits encara i que moltes substitucions queden sense cobrir des
del primer dia i però es veu clar que es continuarà lluitant per aconseguir-ho en tots els
casos.

S'acorda que la propera Assemblea Groga serà el proper dijous 18 de febrer a
l'IES Roger de Flor les 17:30h

