ACTA ASSEMBLEA DOCENTS BAIX MARESME 25 NOVEMBRE 2015
Assistents: Institut Mediterrània (El Masnou), Escola Sant Cristòfol (Premià de Mar), Escola El
Dofí (Premià de Mar), Escola Mar Nova (Premià de Mar), Escola La Lió (Premià de Mar), Escola
Ferrer i Guàrdia (El Masnou), CCOO i CGT.
Ordre del dia proposat:
1. Informe Alumnat Premià de Mar
2. Proposta Insubmissió a la LOMCE (Masnou)
Desenvolupament de l'assemblea.
1Informe Alumnat Premià de Mar
Es valora que s'ha fet un bon treball de recull de dades per part de totes les escoles de Premià que ha
permés fer informe per presentar en la reunió que es va fer de la Plataforma de Premià de Mar amb
la Regidoria juntament amb la proposta de defensar sortir amb 7 línies de P3 el proper curs
201672017 baixant les ràtios a 20 argumentant la quantitat d'infants amb NEE (aprox 30%) i no
tancar en funció de les dades en el oment de la pre-inscripció sino tenir en conte també la matrícula
viva.També es va enviar informe de dades i proposta a tots els grups municipals del Ple.
La Regidora es va mostrar conforme amb la proposta de mantenir les 6 línies (el tècnic Cap d'àrea
no hi estava conforme). L'Alcaldia va dir que es prendria la decissió en funció de les dades de la
pre-inscripció.
S'informa que els SSTT en reunió de Personal amb els sindicats van dir que ho parlaríen amb
l'Alcaldia del municipi.
Finalment l'acord verbal amb l'Alcaldia va ser demanar a SSTT el manteniment de les 6 línies
existents aquest curs.
● Acordem: Des de l'Assemblea estarem atents a la resposta per tal de prendre decissions de
què fer al respecte.
2. Proposta Insubmissió a la LOMCE (Masnou)
S'informa que al municipi del Masnou s'estan movent escoles per fer actuacions d'insubmissió a la
LOMCE. Normalment son les AMPAs qui proposen les accions. Han de ser elles qui prenguin la
iniciativa per tal d'evitar possibles represalies sobre els equips docents. També és valora la
importància de fer-ho de la manera més col·lectiva possible (com a mínim a nivell municipal).
Alex presenta el Manual de Resistència Activa a la LOMCE editat per la FAPAC
● Acordem: Enviar des de l'Assemblea de Docents del Baix Maresme aquesta informació a
les AMPAs de tots els centres del Baix Maresme juntament amb la proposta de pensar
possibles accions per possar-les en comú en la propera assemblea el proper 27 de gener.
● PROPERA REUNIÓ 27 GENER A LES 17,30H A L'ESCOLA LA MAR NOVA DE
PREMIÀ DE MAR.

