Acta de la coordinació de la Plataforma en defensa de l’Ensenyament a Mataró.
Data; dijous dia 22 de setembre
Lloc; MEM
Hora; 2/4 de 6
Assistents; Encarna, CCOO; Virgínia, AMPA Cirera; Emma i Hèlena, SEPEC; Carles
Porta, ERC; Conxita C, ICV; Joanna B, AMPA Montserrat Solà; Llibertat, CGT i Juliana ,
MEM.
S’excusen; Jesús A, VoleMataró; Maria S, CUP i Joan Ll,
Ordre del dia;
1-TUP
2- FAPAC
3- Comissió de Garanties; CdG
4- Competències Bàsica de 4t
5- Roda de premsa de Mataró;
Acords;
1-TUP
La CUP, celebrarà la 3a trobada d’Unitat Popular (TUP el proper 15 d’octubre a
Barcelona) sobre el títol; "Procés Constituent; Una República per canviar-ho tot" per
a preparar aquesta trobada, des de la CUP local, es convoca a tot un seguit d’entitats i
col·lectius de la ciutat per a tractar aquest tema, cada u dels participants des del seu
àmbit.
Des de la PEM, se’ns proposa de poder participar d’aquest debat. Després d’una
reflexió, acordem que; la PEM, és una plataforma unitària diversa i plural i que té
com a objectiu vetllar per l’Ensenyament de Mataró, i per tant, no es veu clar, de
participar-hi, com a Plataforma. Si algun dels participants hi volen assistir, serà a títol
personal.
2- FAPAC
1-Fins ara la FAPAC funciona per a tot Catalunya, a partir d’ara s’organitzarà per
territoris. Nosaltres formarem part del Maresme Vallès. Es constituirà la nova junta
de la qual en formarà part la Joanna Bermúdez.
Dia 15 octubre a 2/4 d’11 a Mollet, tindrà lloc un debat sobre Educació. A la fila 0,
demanen representació de la plataforma, hi assistirà la Conxita Calvo.
1-2- A partir del mes d’octubre, tornem a recupera la presència de la FAPAC a Mataró.
La Marta Melo, serà la tècnica referent de la FAPAC, cada dimecres de 4 a 7, estarà a
disposició de les AMPAs. Ella mateixa es posarà en contacte amb elles, per comunicarlos-hi el seu calendari i horari.

3- Comissió de Garanties; CdG
En formen part mares, pares, sindicats i inspecció d’ensenyament. En aquest
moments hi ha un allau de reclamacions ( 600) .
Pel que fa a la distribució dels EE, cada aula n’ha de tenir 5 , i en aquest
moments, hi ha aules amb 7 i 8, sobretot la zona Oest.
L’Escola les Aigües esta plena i no pot assumir més places.
Les UCE, cal saber com estan.
Aules d’Acollida, ( ara de suport lingüístic) també hem de saber si poden atendre
totes les necessitats dels centres.
Cal tenir dades fiables de tot plegat, també dels integradors socials, una vegada ho
tinguem, farem una roda de premsa, i si ho considerem, una pregunta al ple .
Cal reclamar a l’ajuntament que “apreti” al departament sobre el reforços
necessaris , a tot arreu, però sobre tot, a la secundària a conseqüència de la
massificació d’alumnat.
EL DOCUMENT LLIURAT NO POT SORTIT DE LES NOSTRES MANS
4. Competències Bàsica de 4t
Els representants del SEPC, ens informen que al seu IES; si no fas les proves de
competències, et suspenen el 3r trimestre. Per aquesta raó, ens plantegem de
preparar una xerrada informativa, sobre les proves, adreçada als alumnes afectat
per aquest fet.
5-Roda de premsa de Mataró;
Prepararem una rdp, on inclogui aquest temes;
- Tema repartiment d’EE
- Planificació, que passarà l’any vinent?
- nombre d’alumnes matriculats a la pública i a la concertada.
- Beques menjador ( repartiment)
- FP
De cara a la propera trobada de la PEM cal que portem propostes sobre; quins temes i
quin missatge volem donar com a PEM.
PROPERA TROBADA; 13 octubre a 2/4 de 6 al MEM

