Acta de la coordinació de la Plataforma en defensa de l’ensenyament a Mataró.
Data; 4 de desembre
Lloc; MEM
Hora; 2/4 de 6h
Assistents; Conxita C; Maria S; Carolina H; Llibertat ; Carles P i Juliana
S’excusa; Virginia i Domènec
Ordre del dia;
1-Entrevista regidor.
2- altres informacions;
Acords
Entrevista Regidor;
1-Previsió Curs vinent;
-saber com tenen prevista la planificació del curs 18-19. Conèixer la proposta municipal
i saber si ja hi ha proposta conjunta amb el SSTT.
Resposta del regidor;
-Es poden perdre 3 línies, intenten que amb 1 grup i mig es pugui salvar. Argumenten
que portem uns any creixent, això ho fan valer per justificar que ens a n’estem
sortim prou bé
-Es vol baixar la ràtio a 7 centres. Des de la PEM, proposem que es faci per zones, o
sigui, començar per una zona de la ciutat i l’any veient exportar-ho a un altra. Això sí,
on es faci, s’ha d’aplicar a tot arreu, també a la concertada.
-Zona Cerdanyola; proposta que el Mar Mediterrània en comptes de tenir dues línies
en tingui 3. Es deixaria el Peramàs , donat que treballen amb el projecte MAGNET.
-Centres en situació de feblesa;
Cirera, Montserrat i Peramàs,
-De cara el proper curs 19-20, està previst augmentar 3 grups nous a ;
-Angeleta F 5è
-Anxaneta 6è
-Camí del M 3r
*A Cirera; en aquest moments s’està fent una avaluació psicosocial, que podria
afavorir per veure com s’encarrila la situació actual.

2- De cara als Instituts Escola ;
- És un projecte per a consolidar o està previst de forma temporal?
- Com ho tenen previst, es farà un pla d’ adscripcions de centres?
Resposta;
-És molt d’hora per fer valoració, amb tot, es valora com a bon projecte.
-En aquest moments, hi ha una comissió que està fent el seguiment.
-Ens informen que s’està fent obres als Instituts Escola( IE) per tal d’adequar-los i
millorar-ne la imatge. En aquest sentit, disposen d’un conveni amb SSTT:
-Tema adscripcions; hi estant d'acord. Parlaran amb SSTT del tema.
Parlen de la possibilitat( res definit) de que Germanes Bertomeu es pugui adscriure
amb el Damià Campeny.
3- Del document sobre el Compromís per l’Educació i de l’estudi de zonificació, les
concrecions que es varen marcar, com estan? Proposta de fer un calendari de
desenvolupament de les propostes ja acordades.
La PEM valorem molt bé el projecte, Mataró Educa; oferta extraescolars a la zona de
Cerdanyola. Pregunta.
4- Està previst millorar l’acompanyament a les famílies amb situació de
vulnerabilitat? (transport escolar, per que la persona acompanyant no hagi de costejar
el seu desplaçament, beca de menjador, extraescolars, activitats extrescolars
Des de la PEM argumentem que cal fer;
Una planificació de cara a l’acompanyament dels NEE; que quedi per escrit i que es
revisi i millori any rere any. Aquesta planificació ha de contemplar com a mínim;
> El Transport
> menjadors
> activitats extraescolars.
>servei de Logopèdia; amb conveni si s’escau amb ell Consell Comarcal
Cal fer un acompanyament a les escoles vulnerables, que ho faci qui li correspongui.
Cal veure com es fan efectius aquests compromisos. Per part de la PEM, cal vetllar el
tema.
-Tema noves construccions;
- previsió de noves construccions en el termini de 7 anys vista;
> IES les Cinc Sènies
> Coromines
> edifici FP

5- Escola Meritxell, no es deriven alumnes amb NEE. Proposem eliminar el concert tan
aviat com sigui possible jurídicament.
Comparteixen que no hauria de disposar de concert. Amb tot, també són conscients de
la dificultat.
Proposta;
Miraran quants NEE han acollit en el termini dels darrers 10 anys. Segons el resultat,
serà la justificació de que no cal el concert.
-També es va tracta el tema de la discriminació de les beques a les escolles d’Educació
especial. Les escoles de l’Arboç i les Aigües, tenien beques varies, aquestes, es
gestionaven en bloc. Ara es considera que això és un privilegi respecte a la resta, i
per tant, a partir d’ara, van a la llista com tothom. Des de la regidoria, tampoc ho
veuen bé. En aquest sentit, els grups Municipals han fet una Declaració Institucional,
que es llegirà en el proper ple del dia 13 de desembre. Des de la PEM, farem un
comunicat de premsa al respecte.
*El regidor s’ofereix a assistir a alguna trobada de la PEM si així ho considerem.
Altres temes;
Proposta de trobar-nos com a PEM el proper mes de Gener.
-Parlar amb la referent de Drs. de Primària, la Dolors Coromines i demanar-li una
entrevista com a PEM de cara al mes de gener. Els temes a tractar , seria veure com
es preveu el curs vinent, adscripcions a centres...
-La Juliana ha fet el contacte amb la Dolors, m’ha informat que aquest desembre es
troben i parlarà del tema, properament ens comunicarà la data per poder-nos trobar
pel gener.
- També proposem de trobar-nos amb la FAPAC, una vegada feta la trobada amb les
Drs. de primària. Contacte amb la FAPAC la Carolina.
- Finals de gener, demanar entrevista amb el regidor per trobar-nos amb ell a finals de
febrer.
- Capgrós; la Conxita ens informa, que ens publicaran els articles.

