
      RESUM ASSEMBLEA DOCENTS CIUTAT VELLA 31/10/17               

Assistents: Collasso i Gil, Institut Milà i Fontanals, Miquel Tarradell, USTEC i CGT

. Roda de centres (recursos):

Miquel Tarradell: Satisfets amb la plantilla d’aquest curs. Continua l’auditoria encetada 
el curs passat.

Milà i Fontanals: S’ha incorporat un educador social (projecte de l’ajuntament).

Collasso i Gil: Molt satisfetes amb l’educadora social (ajuntament). Juntament amb la 
TIS està fent la diagnosi de les necessitats de l’escola. Ofereix mediador i traductor si es
necessita. Previsió de portar a terme un projecte per a les famílies. Quant a la plantilla 
en general denuncien les mancances a parvulari: molt alumnat amb necessitats 
educatives, alguns casos de molta gravetat,  i només una TEI i molt poques hores de 
vetalladors. 

. Preocupació per l’aplicació amb recursos insuficients del Decret d’escola inclusiva

. Anàlisi sobre la conveniència de fer un front comú amb els CMC de Consorci per fer 
una demanda de personal i recursos en general

. Debat sobre la necessitat de diàleg als centres sobre la situació política actual a    
Catalunya i com entomar diferents qüestions a les escoles:

. la defensa del diàleg, la democràcia, la convivencia pacífica i, a l’hora, l’esperit 
               crític com a valors bàsics de l’escola pública entre els docents i en les aules, 
               amb l’alumnat 

. la necessitat de debat i d’arribar a acords de mínims en els claustres per 
  posicionar-se amb qüestions com ara l’adhesió al manifest del MUCE en 
  contra de la campanya difamatòria (adoctrinament) de l’escola pública 

. Altres informacions: Reunió dimarts 7 novembre a les 18.00h a LaFede per debatre 
com treballar des dels centres la repressió viscuda durant l’1O i els fets posteriors. 



ACORDS:
. Demanar al Districte tornada sobre el Projecte de Salut Mental (Districte, Salut, 
  Consorci) encetat el curs passat

. Elaborar un text inicial (graella amb indicadors) per fer avaluació de les necessitats i 
les demandes dels CMC. Establir contacte com a Assemblea de docents de Ciutat Vella 
amb l’Assemblea de Nou Barris, centres del Carmel i d’altres zones de Barcelona per 
discutir-lo, presentar-lo i defensar-lo de manera col·lectiva


