ASSEMBLEA DE ZONA SABADELL (2-3-16)
Assistents: Escoles Pau Casals, Amadeu Vives, Gaudí, Roureda, Can Llong, Catalunya,
Lola Anglada (St. Quirze), IES Sabadell i el sindicat CGT.
1. Valoració 28F a la Plaça St. Jaume
Malgrat l’evident poca participació per tractar-se d’una àmplia convocatòria de la
Comunitat Educativa, es considera positiu l’acte. Majoritària presència de famílies amb
nens.
La concentració contra el tancament de línies a l’escola pública i per la reducció de les
ràtios representa el principi d’una mobilització unitària i al continuïtat de diverses accions
que ja s’estan fent per les mateixes reivindicacions a diferents territoris: mocions
d’ajuntaments, creació de coordinadores comarcals (Vallès Occ.), concentracions a d’altres
municipis: Cornellà, Mataró, ....
Des de la zona es proposa que per futures concentracions centralitzades, seria bo
quedar en algun punt de Sabadell per anar-hi plegats com a municipi.
2. Campanyes de mobilització contra el tancament de línies als centres públics al
Vallès Occ.


Plataforma “Sabadell per l’Educació Pública”
Tal i com estava previst, el passat 25 de febrer es va presentar la moció al ple de
l’Ajuntament perquè els grups del consistori es posicionessin i donessin suport a la
demanda del no tancament de línies al nostre municipi. En aquest sentit i per
preservar els grups dels centres públics, el document inclou l’aplicació de mesures
necessàries com la reducció de les ràtios i la supressió progressiva dels concerts
educatius als centres privats.
La moció es va aprovar per majoria amb els vots favorables de PSC, Unitat pel
canvi, ERC, Crida per Sabadell, Ciudadanos i Guanyem; es van abstenir PP i
Convergència i va votar en contra Unió.
En propera reunió de la Plataforma es farà el seguiment dels acords de la moció
perquè aquesta sigui tramesa als SSTT, al Parlament de Catalunya i als grups
parlamentaris.



Concentració dimecres 16M als SSTT
La Junta de Personal docent del Vallès Occ. Convoca a la comunitat educativa de
tota la comarca a la concentració el proper 16 de març a les 18h davant els
SSTT a Sabadell, per exigir el no tancament de línies a l’educació pública, la
reducció de ràtios i la construcció i ampliació als instituts.

3. Altres
- Es planteja la necessita de debatre en properes zones sobre els temes:
 Procediment d’avaluació i classificació de centres per a l’assoliment d’estadis.
 Projecte Decret del Departament d’Ensenyament “d’atenció educativa a
l’alumnat en un sistema educatiu inclusiu..”
Acords:

Animar el professorat, alumnes i AMPAS dels centres a participar en la
concentració del 16M.

Buscar informació sobre les línies retallades en els darrers cursos als
centres concertats.
Assemblea de zona Sabadell

