Acta 20160127 Assemblea Docents Baix Maresme
Reunió a l'escola Mar Nova, a 27 de gener de 2016
Assistents representants de:
–
–
–
–
–
–
–

Escola Mar Nova
Escola Sant Cristòfol
Esc Montserrat
Escola La Lió
CGT
CCOO
USTEC

Temes tractats
1) Previsió oferta grups Premià de Mar
S'informa que, donada l'evolució demogràfica, hi ha previsió de reducció d'algun grup de P3 a
Premià de Mar.
S'han fet diverses gestions fins ara per tal que si hi ha reducció de grup/s no siguin de l'escola
pública:
- Pregunta sobre el tema feta al Director dels SSTT en la reunió que l'Administració va tenir amb els
representants de la Junta de Personal Docent, en la qual el Director es va comprometre a no
superar la ratio de 23 alumnes per aula.
- Moció presentada al Ple Municipal del mes de desembre per tal que l'Ajuntament defensi els grups
de P3 actuals en base al document de composició de l'alumnat del municipi, que vam elaborar des
de l'Assemblea. Va ser aprovat.
- Moció presentada al Ple Municipal del mes de gener per tal que l'Ajuntament faci difusió de l'escola
pública abans del període de pre-inscripció. Havent estat debatut i consensuat prèviament per les
forces polítiques municipals, finalment no es va aprovar pels vots contraris de CiU i Ciutadans.
- Des de la Federació d'AMPES de Premià de Mar (donat la falta d'operativitat actual de la
Plataforma Premià per l'Escola Pública) es va proposar participar en la rua de Carnestoltes (el que
es va desestimar finalment per falta de temps) i fer una II Festa de l'Escola Pública.
- L'Ajuntament organitzarà en una data encara no coneguda una Festa de l'Educació en la qual
participaran totes les escoles de Premià de Mar.
2) Mobilització escoles de Premià de Mar
Davant aquesta situació s'acorda fer campanya conjunta d'escola pública entre totes les escoles
públiques de Premià de Mar. De les propostes fetes per la Federació, s'acorda participar en la Festa
de l'Escola que organitzarà l'Ajuntament (per tant, no organitzar una Festa de l'Escola Pública
alternativa), abocant-hi de manera conjunta tots els esforços materials i humans que es pugui. Les
direccions de les escoles públiques proposaran a la Regidora que aquesta festa es faci dissabte 5 o
12 de març, tot just abans de les preinscripcions.
3)

Conveni Menjadors Escolars.
Es comenta entre tots la retirada del Projecte que preparava el Departament d'Educació sobre
aquest tema.

4)

No es tracta el tema de l'Avaluació del Pla Pilot

No hi ha precs i preguntes.
No es queda en cap data de cara a la propera Assemblea perquè estarem en contacte al llarg del mes
per la preparació de la participació en la Festa de l'Educació.
Premià de Dalt, 27 de gener de 2016

