
Acta de la coordinació de la Plataforma en defensa de l’Ensenyament a  Mataró.

Data;  18 d’abril
Lloc; MEM
Hora; ¼ de 6h

Assistents;  Llibertat-CGT; Carolina – AMPA GB; Domènec- CCOO; Marc C-USTEC; Alva 
Chacon - Inspira’t;  Maria S- CUP; Carles P-ERC; Conxita C-ICV  i Juliana-MEM.
S’excusa;  Virgínia S- Escola Cirera i Joan Lleonart-mestre.

Ordre del dia; 
1-Pla d’acció immediat
2- Actuacions  properes.
  
Acords; 

Prèvia; 
- L’Escola Germanes Bertomeu, està treballant  en una proposta molt positiva 
orientada, en  apropar famílies que vegin com a positiu la diversitat.
-Com a AMPA, han anat  a parlar amb la Dra. de Serveis Territorials,  la trobada va  
esser molt positiva. 

-Per altra part, s’ha creat una “nova  xarxa” d’AMPAs  públiques (  11 en total) 
l’objectiu que les uneix , és la il·lusió,  les ganes de treballar i   de sumar per  fer coses 
juntes; s’anomenen Fem la Pública.  La Carolina, serà la  persona de referència  amb la 
PEM.

Acords; 
1-Pla d’acció immediat

-El dia  24 s’acaba el període de preinscripció.
Des de CCOO; s’ha iniciat una campanya de recollida de  signatures (per a tot  
Catalunya)  demanant el NO  tancament de cap aula de P3.
“ Atenció a Calella”, l’any passat es va retirar un concert  en favor de l’Escola Pública.

 La distribució queda així: 

P-3- Pública (32) Concertada (24)

Enguany hi ha una  novetat en el procés d’assignació de centre;  

les famílies  que no siguin assignades a la  primera opció;  hi haurà la possibilitat de fer 
una nova sol·licitud entre el 32 de maig i el 4 de juny. 



Pel què fa a les famílies  d’alumnes amb NEE derivats  a la concertada;   aquestes reben
una  pressió econòmica  molt gran,  ja que no poden sufragar els costos de sortides 
etc... la distribució a d’implicar la igualtat d’oportunitats  per  a  totes la família, per 
tant,  cal assegurar transport, menjadors i demés.
La diversitat no ha de ser un problema, i no pot afectar a les famílies i menys,  a 
l’alumnat.

En aquest sentit acordem; 
1-Que es bloqueixin   els 5 alumnes de NEE per centre.
2- en el cas de derivar alumnes amb NEE a la concertada,  demanem que  des de 
l’administració (Comissió de Garanties  o  qui sigui) es faci un seguiment aquestes  
famílies per tal d’evitar que els afecti en  l’aspecte econòmic,

2- Actuacions  properes.

 1-dimarts dia 24, proposta de fer una roda de premsa, a la 13h a les Esmandies; hi 
assistiran en representació de la PEM; en Joan Lleonart, la Virgínia i la Carolina.
2- reclamar la baixada  de la ràtios a TOT arreu, primària i secundària
3- revisar els concert  educatius 
4- reclamar l’adscripció de centres 
5- pla de millora  de la visibilitat  del es escoles de púbica.
La Conxita ens farà arribar una  proposta.

Actuacions  properes.
-Reclamar el procés de construcció dels edificis de Bartomeu,  5 Sènies i Coromines.
- Revisar la zona única. 
- alerta a la massificació de la secundària.

*A Barcelona, tenen una distribució força acceptable. 

-El dia 7 de maig , es reunirà la  Comissió de Garanties, per tant fem  proposta de 
trobar-nos el dia 9 perquè ens Marc ens pugui explicar com ha anat.

Recordeu; propera trobada de la PEM dia 9 de maig a ¼ de 6 al MEM


