
Coordinació de la PEM
Dia; 14 de setembre
Hora;  2/4 de 6h
Lloc; el MEM
Assistents; Conxita; (ICV) Virgínia ( Cirera) i  Llibertat (CGT)
s’excusen; Joan Ll; Maria S (CUP); Domènec (CCOO); Sílvia Gironès (FAPAC); SEPC 
(Sindicat d’Estudiants dels Països catalans ) ; Carles P (ERC) i Joanna B. (AMPA 
Montserrat Solà i FAPAC)

Ordre del dia; 
1-revisió dels temes pendents
2- Noves incorporacions a la PEM

Acords; 
1-Temes pendents
Acordem de trobar-nos  periòdicament  el   primer dijous de cada mes a les 5h. 

Calendari; 
-5 d’octubre;  
El mes de novembre, donat que el desembre és molt curt, decidim de trobar-nos, el dia
2 i el 30 de novembre;  
11 de gener
1 de febrer
1 de març
Fem una relació de temes a tractar al llarg del curs.  En principi varem fer aquesta 
periodització, susceptible a revisar sempre que es consideri.
1- Planificació escolar
2- Tema IES Escola; (fer un monogràfic)
3- Festa ensenyament

A la propera torbada, acordem de tractar;  
Planificació escolar, (cal haver fet la lectura del document que us adjunto ; La segregació a Catalunya) 

Aquest tema inclouria;  
- situació a la ciutat.
- opinió d’algun especialista .
-Distribució equilibrada per la no  segregació. ( demanar  el monogràfic al CEM) 
 
Altres temes
-Tal i com  vàrem acordar el curs passat,  els portaveus de la PEM seran  la Virgínia i en 
Joan Lleonart.
-Proposta  de convocar els delegats d’estudiant de secundària, un cop al trimestre; 
objectiu;  saber les seves inquietuds i veure què podem compartir.
-Demanar per assistir a una reunió de Drs.  de Primària i Secundària, per donar-nos a 
conèixer com a PEM i  veure què podem compartir.
 - mes de novembre, entrevista amb el regidor; entre d’altres temes, demanar el full de
ruta de la planificació  dels curs vinent, i també,  saber quina és la situació actual,  del 
centre de Formació Professional.



2- Noves incorporacions a la PEM
 Tal i com ja vàrem acordar el curs passat, acordem de proposar a en Marc Casanova 
(USTEC i al  col·lectiu  Inspira, la seva incorporació a la PEM.

PROPER TROBADA; dia 5 d’octubre, a les 5h, al MEM 


