RESUM ASSEMBLEA DE ZONA DE SANT ANDREU

(21/1/16)

Assistents: Escola Octavio Paz, Escola Pompeu Fabra, Escola L’Estel, CCOO, USTECSTEs i CGT
S'excusen: Escola El Sagrer
1.- Roda de centres:
E. Pompeu Fabra: Expliquen que des de fa uns dies disposen d’un Tècnic de Conversa
per l’anglès mitjançant el GEP, a jornada completa i que els hi sembla que hi ha 32
escoles i 17 instituts a Barcelona que ho tenen per aquest curs, tot i que estan contents al
centre per aquesta dotació de personal, reivindiquen des de fa temps que necessiten una
Aula d’Acollida perquè tenen alguns alumnes nouvinguts.
E. L’Estel: Exposen la situació de l’escola i expliquen que tenen 19 alumnes de llengües
no-romàniques i que no disposen de cap Aula d’Acollida perquè el Consorci els hi ha dit
que alguns d’aquests alumnes van arribar al setembre, en concret tres i ja estaven
tancades les noves dotacions, demanen que si la Matriculació d’alumnes és oberta durant
tot el curs, els recursos també haurien d’estar disponibles quan fessin falta i ser més
flexibles. Expliquen també que l’Ajuntament els hi donat 2300 € per material i llibres i
estan estudiant les prioritats.
E. Octavio Paz: Expliquen que entre tot el claustre estan reflexionant sobre el Projecte de
Direcció, a petició de la Direcció i que estan força contents perquè ho estan fent entre tots
i a més a més han fet una obra de teatre per Nadal entre tota la Comunitat Educativa i
també ho valoren molt positivament.
2.- Novetats sobre la cobertura de substitucions
Es comenta que s’ha ampliat la cobertura de les substitucions des del primer dia en tres
nous casos:
-El professorat que imparteix com a mínim 3 hores lectives setmanals a segon de
batxillerat.
-Els centres que tinguin implantades menys de dues línies educatives.
-I les substitucions en cas de maternitat, paternitat, adopció o acolliment.
Es diu que són pocs supòsits encara i que moltes substitucions queden sense cobrir des
del primer, CCOO, USTEC i CGT diuen que continuaran lluitant per aconseguir-ho en tots

els casos.
3.- Decret d’Educació Especial
S’explica que està a punt de sortir el Decret d’Educació Especial, es comenta que els
Centres educatius ha de ser inclusius

però amb recursos suficients per atendre la

diversitat, sinó no es pot fer.
Es diu també que hi ha pocs Centres Públics d’Educació Especial i en canvi n’hi ha molts
més de concertats, això també s’hauria de repensar.
Es comenta que hem d’estar atents en aquest decret i fer esmenes si cal, on
correspongui, Consell Escolar de Catalunya, a la Mesa d’Ensenyament...
4.-Funcionament democràtic dels centres:
Es diu que hem de vetllar perquè els centres tinguin un funcionament democràtic i que
el divendres 22 de gener a la Mesa d’Ensenyament es parlarà sobre el Decret de
Direccions.
5.-Tancaments de línies de P-3, bolets i sobreràtios:
Per ara no es coneix cap tancament de línia, si de cas es preveu que hi hauran bolets
o sobreràtios perquè a Sant Andreu els últims anys sempre falten places públiques.

La propera Reunió de Zona serà el dijous 25/2/2016 a l’Escola
Congrés Indians a les 13h.

