ACTA ASSEMBLEA DE ZONA Sant Andreu 7-abril-16
Assistents: E. El Sagrer, E.Pompeu Fabra, E.Mestre Gibert, CCOO,CGT i
USTEC-STEs .
S’excusa l’E. Octavio Paz.
Lloc: E. Mestre Gibert, 13 h.

1.Roda de centres
E.Pompeu Fabra:
Es comenta que s’ha parlat en claustre del tema de les proves de tercer i sisè. Les de
sisè es veuen bé. El que preocupa no són les proves “per se” sinó la utilització que se’n
pot derivar. Es parlarà amb el pares de tercer que volen la insubmissió. S’ha de pensar
que enguany s’han ampliat les dates per passar-les, que són del 18 al 29 d’abril.
E.El Sagrer:
Es diu que el Claustre del centre tampoc és partidari de les proves a tercer, tot i que
encara s’està debatent. Les de sisè poden tenir utilitat. Les famílies pregonen la
insubmissió, ja que consideren que aquestes proves costen diners, que es podrien
invertir en escoles de barris amb manca de recursos. Falta la reunió de l’escola amb
les famílies.
E. Mestre Gibert
Es comenta que el curs passat només van fer insubmissió unes quantes famílies. En
general, a l’escola li interessen les proves de competències bàsiques. El que pot
resultar més preocupant és l’avaluació del professorat per assolir els estadis, que ara
és voluntària, però que pot arribar a ser obligatòria. Tot fa pensar en la desconfiança
de l’Administració vers el seu professorat.

2-Preinscripció: possibles sobreràtios a primària i manca de places a secundària
-El proper curs començarà a funcionar l’escola La Sagrera, al carrer Berenguer de
Palou, 64.
-A l’ E.El Sagrer s’han rebut 62 sol·licituds. Les places ofertades són 50, i 17 ja estan
reservades per a germans. També s’han rebut 17 sol·licituds per a d’altres cursos on no
hi ha cap vacant.

-A l’E. Mestre Gibert hi ha un bolet a P3 i a primer. Això suposa la pèrdua de l’aula
d’informàtica. També hi ha problemes d’espai al menjador. Caldria ampliar l’escola.
-Es urgent impulsar mobilitzacions al districte per reivindicar la construcció dels nous
instituts.

3-Relació amb la Coordinadora d’AMPAS de Sant Andreu
-L’última setmana d’abril (data provisional: 27 d’abril) al Casal Harmonia (c/Sant Adrià,
davant de la biblioteca), i a les 21h, se celebrarà una nova reunió de la comunitat
educativa (docents, famílies, sindicats, associacions de veïns, etc,.).
-El dia 22 maig,la Coordinadora d’AMPAS ha organitzat una cursa a Can Fabra.

4-Informacions sindicals
-El dia 20 d’abril, amb motiu del primer aniversari de la mort del company Abel, el cinc
sindicats han convocat una concentració a la plaça de Sant Jaume, a les 19h.
A l’I. Jaume Fuster se li farà un homenatge intern.
-El dia 28 de maig, es farà una mobilització social de diferents sectors (Marxes de la
Dignitat).

5-Altres
Està a punt de sortir el procediment de destinacions d’estiu per al professorat amb
nous perfils específics. En la reunió de Mesa Sectorial, la part social ha expressat el seu
rebuig per tot el que implica de divisió dels claustres, de jerarquització de les
direccions i de manca de transparència.

La propera reunió de zona se celebrarà a l’Escola Pegaso el dijous 26 de maig a les
13h

