Coordinació PEM
Dia; 14 de juny
hora; 2/4 de 6
Lloc; el MEM
Assistents; Carles P- ERC; Encarna - CCOO; Llibertat- CGT; Conxita- ICV; Joanna- MS i Juliana-MEM
S’excusen; Joan L; Virgínia; Maria S.
Ordre del dia;
1- valoració del curs
2- propostes curs vinent
3- lectura llistes
Acords;
1-valoració del curs
En general fem una valoració positiva de les actuacions i sobre tot, dels resultats aconseguits al llarg
del curs.
2- propostes curs vinent
- proposta de trobar-nos de forma continuada, i quan sigui necessari. Proposta de fer-ho un cop al mes.
- Fer una programació/planificació, dels temes a tractar. La Conxita i en Carles faran un buidat de les
actes realitzades al llarg del curs.
-Pel què fa a les reunions de la PEM; estaria bé, que FAPAC, tingués un representant assidu a les
reunions.
- proposta de convocar a Inspira.
- Dia de l’ensenyament, proposar-lo a l’inici de portes obertes. Mancances quan a la participació de les
escoles/professorat. Caldria donar-li un altre caire;
- objectiu; que les escoles es puguin “mostrar”
- intentar de que l’ajuntament posi carpes i demés.
- Pel què fa al portaveu de la PEM; proposem que siguin en Joan i també la Virgínia. Cal parlar amb ells.
- Convocar el SEPC de cara al setembre. També amb l’Assemblea d’estudiants dels IES. ) pel
setembre, posar-nos ens contacte amb els delegats dels centres. Proposta de convocar-los 1 cop al
trimestre per a tractar temes del seu interès.
- El mateix es proposa de fer amb el professorat del centres educatius de totes les etapes educatives.
convocar-los per a temes que els interessin i afectin. Tenim temes que caldrà tractar;
- distribució equilibrada de l’alumnat
- IES escola
- desenvolupament de les 5 Sènies, posar terminis i fer-ne un seguiment.
- centres innovadors;
- millores als edificis públics
- Consell de l’FP
- mapa Escolar, anar-ho treballant al llarg del curs. Planificar a curt i llarg termini.
- Entrevista al regidor un cop l’any (quan es consideri)
3-lectura llistes (Preinscripció)
-Primària; tenim 57 línies de 1.404 places
- demandes, 1070 amb 218 NEE
- IES; 53línies; 768 ordinaris i 150 NEE
- demanda; 909 -782 ordinaris i 116 NEE.
-tothom té NEE-A; dificultats acadèmiques ( autistes...)
- del grup C els anomenats NICE; referent a l’alumnat nouvingut incorporat de nou al sistema educatiu
(desconeixement de la llengua d’aprenentatge) es comenta que en tenim masses ....
Propera trobada dia 14 de setembre

