ASSEMBLEA DE ZONA SABADELL (7-9-16)
Assistents: Escoles Gaudí, Roureda, Can Llong, Concòrdia, Lola Anglada (St. Quirze), J.
Blanquer (Castellar) i els sindicats CCOO, USTEC i CGT.
1. Roda de centres amb incidències d’inici de curs.
Existeixen una sèrie de mancances que es repeteixen a la majoria de centres:
Retardament en la incorporació de substituts (sobretot a mitja jornada). Recordem que
la consellera declarava que s’havien incorporat dos dies abans de començar el curs
,quan en realitat estem parlant d’un retard de 8 dies. Perquè haurien d’estar des de l’1
de setembre per a poder incorporar-se a la plantilla i poder treballar amb el temps
mínim en aquelles tasques organitzatives necessàries per conèixer el centre, el seu
projecte, traspàs informació d’alumnes, etc..
Pèrdua o quantitat insuficient d’hores de vetlladora per atendre alumnes amb nee.
Falta suport de logopèdia o USE per alumnes de nova incorporació...
Massificació de les aules per ràtios per sobre 25....
2. Mobilitzacions. Inici de curs i pla reivindicatiu
S’explica l’acampada de 3 dies que els sindicats hem fet com a denúncia pel
retardament en la incorporació de les substitucions, altres retallades com el no
cobrament del juliol del professorat interí i substitut; a la vergada que representa una
acció per arrencar un pla de mobilitzacions per altres reivindicacions: ràtios, horari
lectiu, reducció majors 55, ...
El dia 12 es proposa fer accions als centres i/o localitats per contrarestar l’ambient de
“normalitat” que la conselleria vol presentar a la premsa: samarretes grogues,
cassolades, petites concentracions als centres, pancartes,...
Des de CEPVOC (coordinadora de l’educació pública al Vallès Oc), es proposa durant
el mati gravar un vídeo d’un 20’ on es ressalti alguna problemàtica del centre (en positiu
des de la qualitat de l’educació pública) i enviar-ho a un telèfon per difondre a la tarda
per la xarxa el conjunt de vídeos rebuts.
Concentració dia 20S a la Plaça St. Jaume a les 18h. S’enviarà cartell als centres i es
distribuiran en paper. Es molt important la participació massiva del professorat per
trencar el silenci del nostre sector i iniciar accions contundents en defensa de l’educació
pública.
Important per debatre reivindicacions i accions, la participació en assemblees de zona i
en facilitar xerrades i assemblees en els propis centres.
3. Plataforma Sabadell per l’educació pública
El proper dimecres es troba la Plataforma a les 17.30 al C. Cívic Ca n’Oriach. A part de
les mobilitzacions d’inici de curs, des de la zona es proposa que es parli sobre el procés
participatiu “Construint ciutat”, sobre el qual es coincideix en una postura crítica pel que
fa a la dotació de recursos a projectes educatius. Tant en la forma com en el fons del
procés. Contribuint a agreujar encara més el desequilibri de recursos entre centres
públics, entre d’altres consideracions.
Acords:

Animar el professorat, alumnes i AMPAS dels centres a participar en les
accions del 12 i la concentració del 20S.

Recordar els centres la importància d’enviar algun/a representant a
l’assemblea de zona.
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