ACTA DE L'ASSEMBLEA DE DOCENTS DE SECUNDÀRIA DE SANTA COLOMA
DE GRAMENET
Data: Dimarts 11 de desembre del 2012.
1. OCTAVETA I CARTA ALS PARES
Adjuntem l'octaveta definitiva que es vol entregar a l'alumnat abans que acabi el
trimestre, convidant els pares i mares que es queixin a l'administració per la manca
d'enviament de substituts durant els primers 10 dies d'absència d'un professor. Sabem
que a d'altres centres la pressió dels pares ha aconseguit que enviessin personal substitut
de forma immediata.
També hi ha una carta on explica una mica més en detall tot això.
Es va acordar a l'assemblea que cada centre agafaria el model d'octaveta i posaria les
hores "perdudes" en el seu centre. Cada centre esbrinarà aquesta informació. Veiem que
és fàcil saber-ho, i si no es pot estimar.
La idea és entregar-la als alumnes abans de finalitzar el trimestre, passant per les
classes.
2. JORNADA REIVINDICATIVA I DE DENÚNCIA: 7 DE FEBRER
Des de l'Assemblea hem pensat que estaria bé fer una acció de denúncia de tota
aquesta situació i de com s'està perdent la qualitat educativa als centres públics de
Santa Coloma. Havíem pensat fer una JORNADA REIVINDICATIVA I DE DENÚNCIA en algun
institut o escola de Santa Coloma o centre cívic, seguint la següent estructura:
1. Presentació del recull de dades del primer trimestre dels següents ítems:
•
Nombre de professors que s'han perdut a l'inici d'aquest curs (respecte el curs
passat o respecte a dos cursos)
•
Nombre d'hores lectives no cobertes amb substituts
•
Recursos d'atenció a l'alumnat que ja no es disposen a cada centre. Per ex.
Integradors socials, Pla d'Entorn, serveis de traducció a les aules d'acollida...
•
•
La idea és fer un recull amb dades de tots els centres de Santa Coloma, ja que es vol fer
un recull de dades el més representatiu possible. A la presentació no es vol fer
públiques les dades per centres sinó el global per tota Santa Coloma.
2. XERRADA amb un ponent (a concretar) per abordar el tema del
desmantellament de l'educació pública i com està afectant i afectarà a la societat
actual.
Des de l'assemblea vèiem MOLT IMPORTANT la màxima implicació de tots els
centres de primària i secundària de Santa Coloma, així que us convidem a
participar de la preparació de la jornada i del recull de dades. SOU MOLT
NECESSARIS!

També es vol fer partícips a la resta de comunitat educativa. Així doncs després de
vacances de Nadal constituirem una comissió de preparació de la Jornada, a la qual hi
seran convidades les AMPES (Federació d'Ampes de Santa Coloma), Associacions
d'Alumnes, i altres col·lectius del municipi que puguin estar interessats.
Com és un acte de denúncia es vol convidar a la premsa.
Confiem en que els centres que no hi éreu a l'assemblea us voldreu afegir a la
convocatòria.

