Assemblea de Docents Zona del Baix Maresme.
Reunió del dia 7 d'octubre de 2015 a les 17:30 a l'Escola Montserrat (Premià de Mar)
Assistents representants de les Escoles i instituts del Baix Maresme següents:
Escola Santa Anna (Premià de Dalt), Institut Mediterrània (El Masnou), Escola Montserrat
(Premià de Mar), Escola El Dofí (Premià de Mar), Escola La Lió (Premià de Mar) i escola
Mar Nova (Premià de Mar). També assisteixen representants dels sindicats: CCOO, CGT i
USTEC.
Es repassen els objectius plantejats el curs passat. El treball principal va ser la recollida
d'indicadors de les retallades als centres públics; concretament les ràtios alumnes/docent i
d'aula així com la relació d'ingressos i despeses per alumne. Es van passar els resultats a
la premsa, tot i que només «La Directa» els va publicar. També es va fer arribar una còpia
de l'estudi als Serveis Territorials del Maresme i Vallès Oriental.
Es comenta la possibilitat de fer les assemblees al matí, utilitzant la figura del delegat de
centre i l'encàrrec de servei a través de les direccions.
S'acomiada en Manuel Cuadrado, delegat de CGT ja que deixa la zona i el relleva la
Libertad Molina.
Es repassa l'inici de curs dels diferents centres i es detecten forces mancances, es
demana que el personal interí sigui nomenat a partir del primer de setembre i no com es
fa habitualment el mateix dia d'inici de classes. Es posa de manifest que el col·lectiu
docent acaba sempre fent la feina tot i l'escassedat de recursos.
S'acorda demanar als centres l'adhesió a la Xarxa d'Escoles Insubmises a la LOMCE..
De cara a aquest curs es proposa que l'Ajuntament de Premià de Mar es posicioni a favor
d'una reducció de la ràtio d'alumnes, passant de 25 a 20 alumnes a infantil i primària, ja
que per al proper curs s'ha detectat un descens en la població infantil.
Es proposa un estudi de la ràtio d'alumnat de NEE per centre per poder demostrar la
necessitat de la reducció citada abans.
S'acorda una propera reunió el 18/11/2015 a les 17:30 a l'Escola El Dofí.

