RESUM DE LA REUNIÓ DE ZONA DE 9BARRIS
DEL DIJOUS 19 DE NOVEMBRE DE 2015
ASSISTENTS:
Centres: Antaviana, Mestre Morera, Santiago Rusiñol, Victor Català, Institut
Guineueta, AMPA Institut Sant Andreu, AMPA Mercè Rodoreda, AMPA Àgora,
AMPA Guineueta, AMPA Calderón de la Barca, AMPA Victor Català, AMPA Oriol
Martorell. Sindicats d’Educació i altres participants: CCOO, USTEC, CGT, CUP
9barris i docent jubilada de la zona.
S’excusen: Institut-Escola El Turó de les Roquetes.
1.-Roda de centres (cobertura de substitucions...)
Victor Català: Dificultats en la cobertura de les substitucions perquè no es cobreixen
des del primer dia i això comporta que quan falta algun mestre es deixen de fer reforços,
desdoblaments... a part d’això s’ha perdut mitja dotació d’AA al centre i a més a més al
tenir 10 persones amb la reducció de dues hores de majors de 55 anys i al cobrir-se
només amb mitja jornada, es perden 8 hores lectives al centre, ja que el Departament
dóna un dret però no assegura la seva cobertura.
Antaviana: Les hores de majors de 55 anys no estan cobertes i comenten que una
dificultat centre és que només tenen adscrits dos instituts i demanen tenir-ne més, el
curs passat ho van treballar molt a l’AMPA.
Calderón de la Barca: Les dues hores lectives de reducció de majors de 55 anys es
fan a l’hora del pati, pel curs vinent es demana que la Normativa d’aquest dret sigui més
clara per tal que no comporti tanta dificultat a l’hora d’aplicar-la.
Mestre Morera: Creuen que s’haurien de cobrir totes les substitucions i totes les
reduccions horàries.
S’informa que a Barcelona ciutat es perden 2800 hores a la setmana que serien 75
places de docents més que caldrien per cobrir aquesta reducció horària dels majors de
55 anys, tothom està d’acord que és una dificultat pels centres que no es cobreixin i que
això hauria de canviar, s’explica que s’està pressionant a la Mesa d’Educació per
aconseguir millores pel proper curs.
A partir d’aquest punt es fa una reflexió de com està la situació de l’Educació al
Districte sobre diferents aspectes:
-Molts alumnes pateixen problemes de Salut Mental i els pocs recursos que hi ha als
centres no són suficients per cobrir les demandes (poques hores dels psicopedagogs de
l’EAP, molts alumnes no són derivats de l’EIPIo o al CSMIJ i això comporta
endarreriments del seu procés educatiu, només es fan dictàmens als alumnes amb
situacions molt greus, hi ha alumnes que es deixen d’atendre per manca de temps i de
professionals...
-Ha augmentat el número de beques menjador per les famílies amb un llindar de
pobresa severa ( 12000 euros per 4 persones a la unitat familiar) però amb els alumnes
amb situacions greus però que passen del llindar no estan suficientment coberts i pels de
matrícula viva no hi ha cap possibilitat de demanar beca i es un problema.
-Es comenta que aquestes situacions (salut mental, manca de beques...) s’agreugen en
els instituts pel tema de l’etapa evolutiva i perquè la majoria dels centres educatius no
tenen servei de menjador i molts adolescents dinen sols a casa i no tenen una dieta sana
i equilibrada.

-S’informa també que davant dels fets succeïts a la Plaça Àngel Pestaña, on un grup
d’adolescents es van barallar es vol començar a fer formació a les famílies sobre temes
d’habilitats parentals i sobre drogues mitjançant la Xarxa Energy Control.
*Com a conclusió d’aquest punt es proposa que els Permanents Sindicals de CCOO,
USTEC i CGT del districte esbrinin:
1. Quants centres i quants alumnes atenen cada psicopedagog de l’EAP.
2. Quantes demandes d’atenció hi ha i d’aquestes quantes s’atenen i quantes no.
3. Nombre d’alumnes que s’està fent seguiment per part de l’EAP, CSMIJ, EIPI

2.-Valoració de la reunió amb la Consellera d’Educació del Districte i preparació
de l’Entrevista amb la Regidora.




Per una banda es valora positivament la reunió amb la Consellera perquè va
escoltar i va mostrar molt d’interès per les propostes de la Plataforma
Reivindicativa i ens va animar a portar-les al Consell Escolar de Districte i a
exposar-les al Plenari de la Pobresa que hi haurà al gener però per una altre
banda hi ha persones que esperaven respostes més concretes dels temes
plantejats i no en van sortir satisfets del tot.
S’acorda que es tornarà a demanar la reunió amb la Regidora del districte, la
Janet Sanz, per poder exposar-li les nostres reivindicacions.

3.- Preparació de les Jornades sobre la situació dels Instituts de 9barris (lloc, dates,
ponents...)


És proposa que aquest punt sigui el primer de la propera reunió perquè és molt
important començar a treballar les jornades sobre els instituts sobre diferents
aspectes com: el tema de les adscripcions i el tema de la situació dels Instituts
(conflictes, fracàs escolar, centres que no tenen batxillerat...)

4.- Proposta d’Insubmissió a les Proves LOMCE a 3er de Primària de 9barris que
seran a l’abril.
 Es comenta començar a fer difusió de la Insubmissió a les proves de 3r. I es
comenta que sobretot és un tema que han de promoure les famílies i que l’any
passat unes 40 escoles ho van fer i que aquí a 9barris només l’Escola Calderón
de la Barca va fer aquesta acció en contra d’aquesta manera d’avaluar que diu la
LOMCE.

5.- Altres


La propera Assemblea serà dijous 10 de desembre a les 17:30h a l’Institut
Guineueta.

