Acta de la coordinació de la PEM
Data; 14/11/2016
Hora; les 5h
Assitents; Encarna, CCOO; Maria S, CUP; Conxita C, ICV; LLibertat, CCGT; Carles P , ERC; Jesús,
VoleMataró.
S’excusen; Joanna, Joan L i Virgínia.
Ordre del dia
1-informació CEM
2-festa Ensenyament
Acords;
Pel que fa a aspectes jurídics, els centres 3-16 no existeixen
demanar per què se’ls anomena així i no coma a Institut Escoles
Tema Ràtios;
- Cal demanar baixada de ràtio a TOTES LES ESCOLES a 22 o la que s’acordi, en benefici de tot
l’alumnat.
- Pel que fa a la concertada, cal demanar baixada de ràtio i tancament d’aules.
- Sembla ser que per poder baixar les ràtios a 20, A TOTS ELS CENTRES, caldria fer un canvi legislatiu. Si
cal anar al Parlament, doncs ho fem.
- Amb la nova proposta presentada al CEM, es tancarien 4 aules a la públicaAltres;
- Pel que fa al suport als centres, (formació a docents..) com esta previst, constarà en el pressupost del
curs vinent?
- Demanar l’avançament de la construcció del nou IES previst pel 2020.
- Farem un redactat amb les nostres observacions com a PEM i el farem arribar a Ensenyament
2-Festa Ensenyament;
Possible lema;
l’Escola Pública, una prioritat.
Proposta de format de la festa;
1- Fer un vídeo, de 25’amb ( 3 persones de cada centre; mestra o profe, /alumne/i pare o mare.
El vídeo, gravaria una frase ex; m’agrada l’escola pública per... no cal que tothom digui la mateixa,
cadascú a la seva manera i creativitat; durada de 30 segons.
Demanar la col·laboració dels alumnes del Biada alhora de fer la gravació i muntatge del vídeo
Objectiu del vídeo;
visibilitat l’escola pública.
Aquest vídeo, si els centres escolars ho volen, el poden passar durant la visita de portes obertes.
2- Buscar una data,”Dia de l’Ensenyament públic”
Aquell dia es passaria el vídeo i a continuació, una conferencia, a la qual, hem d’aconseguir que de
cada centre, com a mínim vinguin unes 10 persones. ( contingut de la Xerrada; defensa de l’escola
Pública amb un ponent POTENT...
Lloc per fer la xerrada; El Biada o el Satorras.
Propera convocatòria de trobada; 11 de gener!!

