RESUM ASSEMBLEA DE ZONA DE SANT ANDREU

(22/10/15)

Assistents: escola Emili Juncadella, escola Pompeu Fabra, escola El Sagrer, sindicats
CCOO, USTEC i CGT.
S'excusen: Escola Octavio Paz.
1.- Roda de centres:
E. Pompeu Fabra: Comenten que la mitjana d'edat de les mestres comença a ser alta, i
que hi ha una mestra de baixa que el Departament, de moment, encara no ha cobert. Tot i
que ha crescut l'alumnat nouvingut no disposen d'Aula d'Acollida.
E. Emili Juncadella: Comenten els problemes que generen les matriculacions i les baixes
constants durant el curs. Així com les dificultats d'atendre l'alt percentatge d'alumnat
nouvingut (sobretot de Xina i d'Amèrica Llatina), i les ràtios molt altes en algun grup.
E. El Sagrer: Comenten que el Departament no ha cobert les 5 reduccions de 2 h. de
majors de 55 anys, que els descomptes de salari en les baixes de curta durada provoquen
que les mestres vagin a treballar sense estar bé de salut, que el Departament volia posar
un barracó al pati per aquest curs però que finalment l'ha descartat.
2.- Reivindicacions:
Es comenta que cal reaccionar davant les dificultats que ens ha posat el Departament en
aquest inici de curs. Per això realitzarem un comunicat destinat a les famílies i a tota la
Comunitat Educativa, per tal que entenguin la situació i es solidaritzin amb els docents.
3.- Mapa escolar i relació amb la Comunitat Educativa:
Comenten que es preveu l'arribada de persones refugiades al novembre a la ciutat, es
planteja si l'Ajuntament i el Consorci d'Educació han previst com gestionar la situació i
com afectarà als centres educatius (públics i privats). Comenten que caldrà exigir
augment de personal (suport lingüístic, etc.) i de recursos per acollir correctament
l'alumnat nouvingut, i reduir els conflictes socials que se'n puguin derivar.
En aquest sentit realitzarem un escrit a la Rejidora del Districte, Laia Ortiz, demanant una
reunió per tractar la planificació de l'acollida a Sant Andreu. També ens posarem en
contacte amb l'Associació de Veïns, les AMPEs i el Consell Escolar.
Diversos:
Comenten que a la Mesa Sectorial no s'ha assegurat que es realitzin les oposicions de
Secundària i FP que hi havia previstes pel 2016.

La propera Reunió de Zona serà el dijous 26/11/2015 a l’Escola El Sagrer a les 13h.

