
Acta de la Plataforma d’Ensenyament de Mataró
Data: dijous 24 de febrer  de 2016
Lloc:  El MEM
Hora:  17:30

Assitents; Joan L;  Joanna B; Conxita C; Maria S;  Llibertat ; Encarna;  Carles C i Juliana,
s’excusen; Oscar FAPAC i  Virgínia

Ordre del dia; 

1- Reunió SSTT
2- demana Inspira’t 
3- revisió a la campanya

       4 - IES 
       5-  AMPAs

    1- Divendres dia 4 de març, a la 1h,  tindrà lloc la trobada amb la Dra. de Serveis   
Territorials amb representants de la PEM.  Hi assitiaran;  en Joan, la Virgínia, en 
representació de l’AMPA de Cirera, en Juanjo,  en representació de l’AMPA de 
Rocafonda, representació de l’AMPA de Tomas Viñaa, i  si  Rocafonsa no hi poden 
assistir, hi serà la Joanna  en representació de l’AMPA del Sola.  
 
Contingut de la trobada; 

1-reducció de les ràtios  de P3,  a 23, a TOTS els centres. Tinguent  com a fita,  arribar a 
la reducció de 20 alumnes per aula. Argumentar-ho amb les dades que tenim.

2- Pel que fa a secundaria, 30 alumnes  màxim per aula, a TOTS els centres de la ciutat, 
públic i concertat.

3- Un altre tema que plantegem,  
 deixar de fer concerts  educatius. Entenem  que no pot ser  immediat, però cal tenir-
ho present i anar-hi pensant. 

4- demanem que es compleixin  les 5 places de NEE a TOTS els centres

Apostem, per la qualitat a l’ensenyament  i la ràtio en forma part i és fonamental. 

5- Secundaria; cal la construcció de l’ES ja,  argumentar-ho en el sentit de que  cal 
resoldre el tema de la massificació a l’ESO i apostar per un projecte POTENT en un 
centre de nova edificació.

2- demanda Inspira’t
 Des del col·lectiu  tenen  previst de realitzar unes jornades pel mes de març i demanen
la nostra col·laboració. Donat que només tenen disponibilitat  per reunir-se els matins 



per venir a explicar-nos  la seva proposta,  els rebrà la Joanna  i la Juliana al MEM, i 
després es passarà la  informació  a la PEM. 
 

3. revisió campanya,
Donada  la situació actual, proposem de rectificar  el cartell i posar;  revisió de la ràtios
a 23. als  grups de P3 de la tots els centres. I rectificar  la paraula  massificació 

4 - IES
Exposició de la conversa amb representants de l’AV de Rocafonda. Tot i que per alguns 
de nosaltres, construir un IES amb un projecte POTENT al barri seria dignificar-lo, des 
de l’AV no és veu així, i ni que sigui amb un projecte potent els hi sembla encertat. Per 
tant, en aquest senti, pensem respectar la seva decisió i anar-ho treball a la vegada. 
En aquest sentit, es proposa la possibilitat d’aprofitar els terrenys previstos per a 
edificar l’Escola Coromines, per construir  un IES- escola. Amb tot,  no tenim clar si hi 
ha suficient espai.

5- AMPAs

Proposem de fer una trobada amb les AMPAs, per tal de tractar amb elles el tema de 
les ràtios, i també un debat amb el tema de l’IES, per tant també es convocaria a 
representants de l’AV de Rocafonda...

Propera trobada; 
Dimecres dia 9  a 2/4 de 6 al MEM


