
Acta reunió GT educació 7 de juny de  2012 
Hora: 19.30 h. 
Lloc: CSO la Gordíssima 
Acta: Lluís 
 
Assistència: 
Agnès, Sara, Joan Antoni, Jose i Lluís. 
 
Ordre del dia: 
 
1 - Xiulada unitària per l’educació pública a nivell Bcn (annex 1) 
Valorem l’acció però decidim no fer-ne més difusió de la que ja s’ha fet a les 
escoles. 
 
2 – Document comú “carta substitucions” (annex 2). 
Es comenta que el document s’hauria de fer córrer, tant cap a dalt 
(Departament d’ensenyament, Consorci d’educació, Serveis territorials, etc), 
com cap a baix (mares i pares d’alumnes, comunitat educativa en gral.) 
Seria convenient que en aquest últim cas  el document  aportés una informació 
clara, fàcil i identificativa de les diferents incidències. També seria molt més 
visible si es diferenciés per colors. Es faran esborranys i es compartiran a fi i 
efecte de fer-ho més complet i estàndard per tothom. 
Entre nosaltres anirem fent propostes per correu, i a la propera reunió tornem a 
parlar. 
 
2 - Europa Laica por una Escuela Pública y Laica 
Campanya d’iniciativa estatal enfocada a tota Europa per reclamar una 
educació pública, laica i universal. 
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=15042&tp=ds 
http://www.laicismo.org/observatorio 
 
3 - Seguir parlant i/o concretar objectius i activitats. 
Ho deixem per la setmana que ve. 
 
4 - Reunió de zona dels Centres de Sant Andreu. 
Entre altres coses es va parlar de buscar formes d’atraure la gent a les 
mobilitzacions amb performances, i diverses coses atractives...etc. 
Buscar formes de queixa cap a l’administració aprofitant els tràmits rutinaris 
que ja es fan actualment. 
Es proposa fer un recull d’idees. 
 
Dates per  tenir presents: 
 
Dilluns 11 juny: bombardejar repetidament  per correu amb el manifest (annex 
3) als totes les adreces possibles de l’organigrama del Departament 
d’ensenyament. En Joan Antoni confeccionarà la llista i la compartirà. 
 
 
Propera reunió: dijous 14 de juny de 2012 a les 19:30h al CSO La Gordíssima. 

http://lagordissima.wordpress.com/
http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=15042&tp=ds
http://www.laicismo.org/observatorio


- ANNEX 1 - 
 

Barcelona a ........de juny de2012 
 

XIULADA UNITÀRIA PER L’EDUCACIÓ PÚBLICA 
 
Continuant amb les mesures de pressió per reivindicar una escola pública de qualitat, 
la comunitat educativa de les escoles de Barcelona convoquem el proper divendres 
8 de juny una concentració davant de les escoles a les 16:30 hores.  
Reclamem, un cop més, l’aturada de les mesures que s’han pres recentment i que 
sumades a las que ja patim porten a l’educació pública a una greu situació que 
repercuteix en la seva qualitat. Aquestes darreres mesures es concreten en: 
 

- Reduccions de plantilla i increment de les hores lectives, i disminució de les 
hores de gestió i coordinació que implica: 

 
o Menys hores d’atenció a les famílies 
o Menys atenció individualitzada 
o Menys hores de planificació i programació. 

 
- Increment de fins a 30 alumnes per aula que comportarà una atenció menys 

individualitzada dels infants i canvi en les metodologies de treball. 
 

- No nomenar personal substitut fins l’onzè dia lectiu, per tant s’hauran de 
cobrir les baixes des de la pròpia escola deixant de fer reforços, 
desdoblaments, especialitats... A la vegada que el grup o grups afectats 
tindran un mestre/a cada hora o s’hauran de repartir en diferents aules. 

 
Us esperem divendres 8 de juny a les 16:30 amb pancartes, xiulets, 
cassoles... Necessitem unir les nostres forces per fer-nos escoltar ! 
 
Escola _____________ 



- ANNEX 2 - 
 
Consorci d’Educació 
A l’atenció del Gerent 
Sr. Manel Blasco 
 
L’informem que a l’Escola ..........................................., des del dia 
....................  tenim la mestra (tutora de..., especialista de......) de baixa 
per malaltia. 
 
Durant tots els dies que no s’ha cobert aquesta baixa amb un substitut/a, 
l’aula afectada / afectades.... no ha tingut l’atenció educativa planificada.  
 
Durant aquest període tot l’alumnat ha estat atès, però durant tots aquests 
dies, hem deixat de fer: 
 

• Actuacions d’atenció a la diversitat (desdoblaments, atenció 
personalitzada, SEP, etc)  

• Activitats programades o planificades pels mestres que estan de 
baixa.  

• Activitats de coordinació i de gestió de l’escola, reunions amb 
famílies, etc. 

• Altres ... 
 
No cal que us diguem que tot això, encara que degut a la bona gestió de 
l’escola no ha comportat disminució de l’atenció de l’alumnat, el que si ha 
tingut són conseqüències en els aspectes més qualitatius de l’atenció dels 
infants. 
  
Us demanem que es canviï aquesta situació tornant als acords anteriors en 
que hi havia nomenaments dilluns, dimecres i divendres i es cobrien totes 
les baixes.   
 
Esperant les seves notícies, rebeu una salutació.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom i cognoms 
DNI 
Delegat de... 
Representant de ... 
Famílies de la classe de  
 
En representació de les famílies afectades de l’Escola ............................. 
 
 
Barcelona,       de              de 2012  



- ANNEX 3 - 

 

EN DEFENSA DE L’EDUCACIÓ PÚBLICA I DE LA SEVA 
QUALITAT 

 
Les comunitats educatives de les escoles públiques de la ciutat de 
Barcelona, davant les recents mesures que han pres els nostres 
governants i que porten a una situació molt greu que repercuteix, 
directament, en la QUALITAT DE L’EDUCACIÓ, de la que tant en 
parlen davant els mitjans de comunicació, manifestem el nostre 
rebuig i la nostra indignació davant les següents mesures:  

 

 Reducció de plantilles. 
 Disminució de les hores de gestió i coordinació que implica: 

- Menys hores d’atenció a les famílies. 
- Menys tutories individualitzades. 
- Menys hores de planificació i programació. 

 
 

 Increment de fins a 30 alumnes per aula que comportarà 
una atenció menys individualitzada dels nens i nenes, menys 
possibilitats de realitzar propostes innovadores... 

 No nomenar personal substitut fins l’onzè dia lectiu, per tant 
s’hauran de cobrir des de la pròpia escola, sovint a costa de: 

- Desmuntar reforços, desdoblaments, tallers, 
especialitats... 

- Disminuir la bona atenció al grup classe fent 
passar un mestre/a diferent cada hora o repartir 
els alumnes en diferents aules. 

 
 
 
 
Finalment, també volem manifestar el nostre rebuig per la manera 
com es reben darrerament les informacions que afecten a 
l’educació: els encarregats de transmetre-les són els presentadors i 
locutors de la ràdio i de la TV, en cap cas s’utilitzen els canals 
establerts oficialment en el Departament.  



 

 

Perquè els professionals de l’educació s’estimen la seva feina, 
perquè gaudeixen fent-la. Perquè tota la comunicat educativa volem 
que aquest país tiri endavant i volem que els infants d’ara siguin 
persones amb cultura, educació, crítics, amb capacitat de decisió i 
bons ciutadans no podem assumir aquesta degradació de 
l’Educació Pública. 

 

 

Per tot el que s’ha exposat, exigim que es deroguin les decisions 
preses i demanem que els responsables del Departament 
d’Ensenyament escoltin la Comunitat Educativa i adoptin mesures 
que de debò afavoreixen el sistema educatiu, l’escola pública i la 
seva qualitat. 

 

Comunitat Educativa de les Escoles Públiques de Barcelona 
 
 

 
 
 

 
 


