Acta de la coordinació de la Plataforma en defensa de l’Ensenyament a Mataró.
Data; dijous dia 3 de novembre
Lloc; MEM
Hora; 5h
Assistents; Virgínia, AMPA Cirera; Joanna B, Conxita C, ICV; Jesús A, VoleMataró; Joanna B, AMPA Montserrat
Solà; Llibertat CCGT i Juliana , MEM.
S’excusen; Maria S, CUP ; Joan Lleonart; Carles Canal; Carles Porta, ERC i SEPC.

Odre del dia;
1- proves de competències bàsiques a l'ESO
2- Informació CdG
3- Mobilitzacions
4- Festa de l'Ensenyament
Acords;
1- proves de competències bàsiques a l'ESO
Cal cercar informació sobre el tema i tractar-ho a la propera reunió. Les persones representants del
SEPC, portaran la seva proposta o dubtes.
2- Informació CdG
L a Joanna ens informa que no hi ha massa res a comentar.
És preocupant la irregularitat de les dades numèriques de la CdG. En aquest sentit, acordem sol·licitar
una entrevista amb el regidor, per tractar entre d’altres aquest temes; ( la Joanna, sol·licitarà
l’entrevista)
-Els NEE (UCES)
-Situació Escola Les Aigües.
- Matrícula viva
- Manca de criteris alhora del repartiment.
- Tema IES; com quedarà la secundaria.
Tota ells, són temes que ens preocupen, cal parlar-ne i trobar-hi una solució. Després de l’entrevista
amb el regidor, proposem de fer una roda de premsa.
3- Mobilitzacions;
- Mobilització dia 12; convoca AG i MUCE hi dóna suport.
- Mobilització dia 19; Per una pressupostos socials; convoca el MUCE i AG de Mataró, hi dóna suport.
-Com a PEM acordem que donat que la majoria de nosaltres estem incorporats al MUCE, com a PEM no
donem suport a cap de les dues.

4- Festa de l'Ensenyament
-Encetem un debat sobre el format de la festa i acordem de deixar-ho per a la propera trobada i que
sigui l’únic tema a tractar.
Algunes idees que varen sorgir del debat;
-Cal tenir molt clar el contingut; aquest ha de ser reivindicatiu i encarat per avançar.
- Conferencia/debat amb ponents com més ara, en Carles Cap de Vila...
- per què volem que la xarxa sigui pública, caldrà replantejar la xarxa. En algun moment, hem de
qüestionar els concerts a la concertada.,
Quedem autoconvocats, pel dia 24 a les 5h. al MEM

