A l’atenció dels membres de les AMPAs del Prat:

Ens adrecem a vosaltres des de l'assemblea de docents del Prat per explicar-vos el nostre
punt de vista en relació amb el manifest definitiu de la Comissió contra les retallades en educació al
Prat i amb la intenció d’iniciar un diàleg que ens permetin millorar la relació i coordinació entre
ambdós espais.
Com algunes recordareu, us vam demanar poder participar del manifest per tal de poder
incloure aquelles reivindicacions de les treballadores de l'educació pública i que pogués sortir un
document final que recollís el sentir de tota la comunitat educativa del nostre poble.
En aquesta línia, vam treballar a les nostres reunions de zona. Mestres i professors de diversos
centres educatius vam fer vàries propostes d'esmenes al manifest rebut. Aquestes propostes van ser
presentades a la Comissió contra les retallades en educació al Prat a la reunió mantinguda el passat
8 d'abril a l'escola Charles Darwin. En aquella reunió es van discutir les diferents propostes
presentades. És cert que hi havia un punt d'especial controvèrsia en la reivindicació que fa
referència a la sisena hora i que no es va poder arribar a un acord en aquesta qüestió. Nosaltres ja
comptàvem amb que el manifest final demanaria la instauració de la sisena hora que no compartíem
i que probablement no explicitaria el rebuig a la LEC que nosaltres demanàvem. Tot i així, vam fer
un balanç positiu de la reunió i de totes les reivindicacions que des de l'assemblea de docents
havíem fet i que sí van ser acceptades al manifest:
- Les substitucions des del 1er dia.
- La menció explicita als estudiants joves i adults de l'escola pública.
- El rebuig a les retallades de les nostres condicions laborals.
- El rebuig als 3.000 acomiadaments pel curs actual i la petició de contractació dels docents
corresponents a l'increment d'alumnat per a fer possible la seva atenció de qualitat.
- La petició de la reducció de les ràtios d'alumnes per aula i el rebuig a la massificació de les aules
que comporta una pèrdua de l'atenció individualitzada.
- La retirada, enlloc de la revisió, de la pujada de les taxes a les etapes postobligatòries de l'educació.
- El rebuig al tancament de línies i centres educatius i a l'ús d'espais inadequats i insuficients que
massifiquen els nostres centres i la petició d'un nou centre educatiu al municipi que reculli els grups
bolet i es recuperin així els espais a les escoles per a l'ús al qual estaven destinats i les proporcions
de docents per alumnes de cada centre.
- El rebuig explícit a la LOMCE perquè suposa, entre altres coses, la privatització de l'educació, la
segregació de l'alumnat i la centralització dels currículums educatius.
Des de l'assemblea de docents vam estar a l'espera de rebre el manifest amb la incorporació
de totes les esmenes que s'havien acordat per tal de decidir de quina manera li podíem fer suport. És
cert que la majoria de docents no vèiem possible signar un manifest que inclogués demanar la
sisena hora. Però l'acceptació i inclusió al manifest dels punts esmentats possibilitava, en la nostra
opinió i més enllà de les diferències mantingudes, un conjunt important de reivindicacions
compartides i feia que el manifest reflectís qüestions essencials i determinants per a la qualitat de
l'educació pública. Per tant, mentre el manifest no arribava, nosaltres havíem plantejat fer un
comunicat de salutació a la diada que recollís totes les reivindicacions compartides. Així ho vam
plantejar en el correu enviat el 22 d'abril, en el qual, també us vam informar de la xerrada sobre la
LOMCE i de l'assemblea oberta a tota la comunitat educativa del dia 25 d'abril.
El dia 24 d'abril ens va arribar el manifest definitiu de la Comissió contra les retallades en
educació al Prat al qual li faltaven moltes de les reivindicacions que havien estat acordades a la
reunió del 8 d'abril. Ens va saber greu que no apareguessin moltes de les qüestions cabdals que
afecten a l'educació pública i també que no se'ns informés dels canvis en el manifest final.

El 25 d'abril, a l'assemblea oberta de la qual us vam informar i a la qual hi van assistir
famílies, estudiants i docents del Prat, es va proposar (la proposta va sorgir d'un estudiant) i acordar
fer un manifest que recollís també aquelles propostes finalment descartades i llegir-ho al Ple
municipal del 8 de maig, el dia anterior a la vaga estatal d'ensenyament.
La nostra decepció més gran ha estat la negativa per part de l'alcaldia i ratificada per la
regidora municipal d'educació a llegir l'esmentat manifest al Ple. En aquesta qüestió és evident que
les persones que formeu part de les AMPAs no teniu cap mena de responsabilitat però és un fet del
qual us en volem informar. És cert que el més adequat seria poder comptar amb un manifest unitari
i consensuat per tota la comunitat educativa, però mentre això no sigui possible, cada espai hauria
de poder expressar les seves reivindicacions.
Nosaltres continuem pensant que cal compartir punts de trobada de tota la comunitat
educativa amb espais oberts que permetin a totes les famílies, estudiants i treballadors de l'escola
pública que ho desitgin informar-se, expressar-se i construir la defensa de l'educació pública.
Amb la intenció de poder aclarir les qüestions esmentades en aquesta carta i les que
siguin del vostre interès, i la voluntat de tenir un apropament que ens permeti una millor
coordinació, us proposem una trobada entre AMPAs (o Comissió contra les retallades en
educació al Prat) i l’Assemblea de docents del Prat.
Esperem la vostra resposta i aprofitem per saludar-vos cordialment.

