REUNIÓ DE ZONA
EL PRAT DE LLOBREGAT
3-12-12
CENTRES PRESENTS: J. VERDAGUER, TARRADELLES, CAN RIGOL.
ESCUSA LA SEVA INASISTÈNCIA L’ESCOLA GALILEU, DARWIN MARAGALL i L’INSITUT
BALDIRI.
SINDICATS: CGT, USTEC.
1. INFORMACIONS.
Es valora en general que la vaga general del dia 14 va anar molt bé, amb molta participació en ensenyament.
S’especifica que al Prat va haver molta participació. De les dades que teníem en les darreres reunions de zona
fins als dies propers a la vaga el professorat que secundava la vaga anava augmentant.
Hi ha una jornada de lluita en defensa de l’ensenyament convocada per CEAPA, CCOO, UGT, STEs i CGT
(adjunto cartell)
El mateix dia coincideix que hi ha una proposta de la PUDUP en defensa de l’ensenyament públic i contra els
pressupostos de la Generalitat sota el lema "NO PAGAREM EL VOSTRE DEUTE AMB LA NOSTRA
EDUCACIÓ". És a les 18hs a Pl. Universitat.
Per aquest motiu demà dia 4 hi ha convocada una reunió de la Coordinadora Interzones per veure que es fa, a
les 19.00 en el Centre Social de Sants al Carrer Onzinelles, 30 (metro plaça de Sants). Aquesta reunió ja ha
estat realitzada i s’ha donat suport a la PUDUP i el professorat ha quedat a les 17.30 al “bar estudiantil” al
costat de la mateixa plaça universitats. S’ha quedat en anar de groc i amb un “parche” a l’ull per simbolitzar el
suport al moviment “ojo con tu ojo” en contra de les bales de goma.
MUCE també ha convocat al mateix lloc, aquí la info : http://muce21abril.blogspot.com.es/2012/12/per-lacohesio-social-ni-lomce-ni.html
El dia 14 hi ha una convocatòria de la Coordinadora Interzones ordinària per compartir les propostes de les
zones i poder trobar accions conjuntes pel proper trimestre.
PAGA DESEMBRE: A DIA D’AVUÍ (POT VARIAR) Sabem que allò que ens van treure al Juliol (que
cadascú es miri la nòmina el que li van descomptar) ens ho tornaran. Però no cobrarem la paga extra de nadal
pel decret del govern central; ara be, malgrat això, els qui tinguin MUFACE sí veuran com els descompten
drets passius, MUFACE... (entre 120-150 euros) ja que són dos partides diferents en els PGE i només han
cancel·lat el que hem de percebre, però no el que hem de cotitzar –sense comentaris...-. Els qui estan en el
règim de la Seguretat Social –interins, substituts-, no els faran aquest descompte ja que és un percentatge del
que es cobra i com no cobren, no tenen descomptes –és una mica més lògic-.
S’està lluitant per la paga extra. En altres comunitats com Andalusia o Extremadura pagaran la extra de
desembre avançant les pagues següents fins a 2015, i després a veure què passa. Al Païs Basc també la pagaran
però incomplint directament el decret del govern.
En el consorci de Barcelona sembla faran el mateix que en Andalusia i Extremadura, i a més cobraran el 100%
de les baixes (si és la primera en 30 dies) i que seria d’aplicació al seu personal –municipals-. Això potser una
bretxa per intentar demanar la igualació.
2. PROPOSTES
Es recorda la pregunta al centres de si volem posar-nos mascaretes mèdiques per denunciar la mesura que s’ha
aprovat que retalla el sou del professorat si es posa malalt. S’hauria de pensar en el missatge clar de l’acció.
Un altra proposta que s’està estenent és la següent: en algunes ciutats s’estan penjant als balcons o finestres
retalls grocs amb el mateix missatge que en les samarretes grogues. Estaria molt bé informar a les famílies,
mitjançant les AMPES o altres mitjans d’aquesta acció per expandir-la pel Prat de Llobregat. Aquestes teles es
poden comprar per 3,5 E però també es vàlid qualsevol tela groga.

Cara al 3r trimestre estaria molt bé que els claustres es paressin a llegir i reflexionar sobre la LOMCE, que
sembla que serà com la LEC però molt més forta i injusta encara.
3. ACORDS.
Parlar amb els claustres per intentar portar propostes a la següent reunió de zona.
La següent reunió de zona serà el dia 21 de GENER, a la 13.00h a l’Escola Verdaguer.

INFORMACIÓ CONEGUDA DESPRÉS DE LA REUNIÓ DEL PRAT.

