RESUM ASSEMBLEA CIUTAT VELLA 16/3/16

Assistents: Escola Castella, Escola Collasso i Gil, Escola Drassanes, Institut Milà Fontanals, CCOO
i CGT
Excusa la seva absència: USTEC

1. Elaboració del vídeo “Vine a l’escola pública”: Discutim sobre si ha de ser publicitari o
reivindicatiu. Considerem que si ha d’arribar a les famílies durant les jornades de
portes obertes ha de ser clarament engrescador, s’han de mostrar els avantatges i els
valors propis de l’escola pública.
Tenim com a referent el vídeo “somnisidrets”, que podem trobar a youtube, que han
fet aquest curs els alumnes de 6è de l’escola Collasso i Gil juntament amb el grup de
rap “La llama” de l’Associació de joves TEB. Els nens van fer la lletra i van pensar les
imatges per il·lustrar cada estrofa.
La idea és tornar a demanar el suport musical de La llama (hem de mirar si cobren i
quant) i demanar col·laboració a l’ajuntament o al CRP. Al centre de recursos tenen
camères i instal·lacions per a editar el vídeo. Marisa del Drassanes es posarà en
contacte amb ells per demanar-ho. Preguntarà també si es poden encarregar d’anar
pels diferents centres que col·laborin per gravar, perquè les mestres estaran fent
classe. Altres entitats que podrien col·laborar: l’escola de cine organitzadora de
“Cinema en curs”, que aquest any està fent el seu taller de cinema a l’institut Milà i
Fontanals.
S’ha de determinar com es faria la coordinació: s’ha d’el·laborar un guió, cada escola
participant podria encarregar-se de fer una estrofa sobre la base rítmica que La llama
ens oferiria.
2. L’acció reivindicativa: En general farem servir com a base de les nostres demandes i de
l’argumentació el text que ja vam presentar a la Gala Pin
a. Tal com vam quedar amb la regidora, assistirem al Consell Escolar del Districte, que
es centrarà en l’elaboració del PAM i el PAD dins el procés participatiu endegat per
l’ajuntament. Es farà el 30 de març a les 18h en Bonsuccés a la sala de Plens. Tenim
dos representants en la Permanent: la Marisa Carretero de l’institut Tarradell
(representant del professorat) i la Marina de USTEC, com a representant sindical. A
més a més podem anar-hi totes les que vulguem. Tenim dret a veu, no a vot.
La Tècnica del Consell Escolar suggeria que podíem comunicar a la Marisa
Carretero els nostres neguits i demandes i ella faria de portaveu principal.
b. A l’última reunió de Junta de Personal del Consorci es va explicitar que no hi ha cap
Pla d’actuació per als centres de màxima complexitat. Van reconèixer que, per
exemple, per determinar les ràtios seguien els paràmetres estandard. (Per al curs
vinent hi haurà 27 escoles amb ràtio reduïda a Barcelona, 22 alumnes/classe. Cap
d’aquestes escoles és de Ciutat Vella). Malgrat que a cap escola li agrada l’etiqueta
“de màxima complexitat”, sobretot en temps de portes obertes i preinscripcions, és
una realitat que als centres del districte, com a d’altres de la ciutat, hi ha moltes
mancances, els recursos són insuficients. La Permanent de la Junta de Personal (els
representants sindicals) es reuniran per determinar les prioritats de les demandes
per portar-les a la propera reunió amb el Consorci. Nosaltres farem arribar les
consideracions del nostre text.

c. Donada l’actitud receptiva de l’Ajuntament pel que fa a l’educació, i als canvis de
personal en el Consorci, hem sol·licitat entrevista amb la nova Gerent del Consorci,
la Mercè Massa. També demanarem entrevista amb el Comissionat d’educació de
l’Ajuntament, el Sr. Essomba.
d. A la pregunta de si no farem res per recolzar les campanyes encetades a molts
municipis de Barcelona per part de la comunitat educativa “Baixem les ràtios. Cap
tancament a P3, no a la massificació de secundària”, surten algunes propostes:
. Fer una crida als docents i alumnes de Ciutat Vella per tornar a lluir la samarreta
groga els dimecres
. Malgrat la manca de temps per trobar-nos als centres per parlar d’aquestes
qüestions i que la dinàmica de diàleg hores d’ara és pràcticament inexistent, portar
al sí dels consells escolars de centre informació i debat sobre els temes que
preocupen als docents.
PROPERA ASSEMBLEA: DIMECRES 20 D’ABRIL (Si no se solapa amb la probable convocatòria per
commemorar la mort de l’Abel Garcia, el 20 d’abril de l’any passat)

