Acta de la coordinació de la Plataforma en defensa de l’Ensenyament a Mataró.
Data; 1 de febrer
Lloc; MEM
Hora; 2/4 de 6h
Assistents; Conxita C-ICV; Maria S-CUP; Carles P-ERC; Domènec- CCOO; VirgíniaCirera ; Llibertat-CGT; Sílvia Gironès-FAPAC i Juliana-MEM
S’excusa; Joan Lleonart; Marc C-USTEC;
Ordre del dia;
1-Informació CEM
2- demanar entrevista amb el regidor
3-entrevista Drs. de Primària.
4- grup d’interès.
Acords;
1-Informació CEM
- Es fa referència al tancament de línies de P3, tot i que encara no és cert del tot.
- pel què fa als pressupostos participatius ; de les 12 propostes escollides n'hi ha 3
referides a Educació: millorar pistes esportives a les escoles, tendals solars als patis,
propostes de jocs cooperatius als patis. Van animar a votar. Les votacions seran del 2
al 22 de febrer.
Recurs per reclamar les retalles al 0-3; des de l'Ajuntament estan preparant un recurs
per reclamar les retallades dels passats 4 anys. A altres poblacions ha funcionat. Seria
un 1 milió per any aproximadament.
Pacte local d’Educació;
- Curs 16-17 es va fer el debat cívic.
- Juny 2017 el CEM va aprovar un document que resumia els debats. El document
l'havia redactat una comissió del CEM (l’Anna Oliveras i la Joanna).
- A partir del document tècniques de l'Ajuntament han redactat unes 120 concrecions
per portar a terme.
- següent pas; els partits polítics ja han tractat el document en dues sessions; ara cal
que li donin el vist i plau. Un cop acordat, el portaran al ple per a la seva aprovació..
Es busca que l'Ajuntament es comprometi a dur a terme aquestes concrecions, horitzó
any 2022.
En el torn obert de paraula hi ha la intervenció de l’Escola Cirera;
- A l’Escola Cirera, fa dos cursos els van nomenar centre d'alta complexitat i per tant
ràtio a 22. El curs passat, els van treure l’etiqueta i els van tornar a pujar la ràtio. Tot
això sense masses explicacions i a més a més, es troben en lluita per no perdre la TEI.
Fan constar que reclamaran la situació. Suport a la situació per part meva!

Monogràfic NEE: adjunto document amb les aportacions de la Maria.
- Hi ha una part de la detecció que no acabem de veure clar.
- Ara tenim 57 grups, de P3 ràtio 21,8.
- la matricula viva, 312 alumnes; 236 a la pública i 76 a la privada.
A partir del document del pacte per l’educació, farem propostes per a millor aquest
procés, donat que en el mateix document hi a propostes per a desenvolupar.
- Mes enllà de EDUCACIÓ CALDRIA ENTRAR EN altres àmbits com són; El Lleure,
esport, joventut i altres.
-Properament la FAPAC, té pendent una entrevista amb SSTT, entra d’altres temes
posaran sobre la taula les adscripcions.
2- demanar entrevista el Regidor
Caldrà fer-ho quant tinguem algun tema concret.
3-entrevista Drs. de Primària.
Dijous dia 15 de març a les 10:30h
4- grup s’integrés
Proposta de demanar una entrevista a la Dra. de SSTT com a PEM; per tal de parlar
amb ella, sobre la situació actual. Com a PEM; cal avançar-nos al SSTT amb propostes
concrets.
Deures;
Recordem de mirar el drive, i fer aportacions al document que la Conxita ja ha
treballat.

