A LA COMUNITAT EDUCATIVA DE SANT ANDREU:
Mares! Pares! Avis! Àvies! Germans! Germanes! Veïns! Veïnes!
El curs 2015-16 als Centres Educatius Públics de Sant Andreu

no

comença amb

normalitat! La Comunitat Educativa no pot girar l'esquena a la situació que estan patint
les escoles i instituts públics del barri! Si l'Educació ha de garantir el desenvolupament de
les persones i la igualtat d'oportunitats no podem permetre que es destrueixi any rere any!
Aquest inici de curs ens hem trobat que el Consorci d'Educació de Barcelona:
– En comptes d'enviar mestres i professorat interí als centres el dia 1 de
setembre, per així poder preparar les classes, els materials i coordinar-se, els
ha enviat el dia 14 de setembre! Provocant problemes i dificultats!
– No cobreix els docents malalts que estan de baixa fins al cap de molts dies!
– Desatent la demanda d'Aules d'Acollida per a l'alumnat nouvingut.
– Encara no ha obert la Unitat de Suport a l'Educació Especial (USEE) en un
institut públic del barri! Imprescindible per a alumnat amb necessitats educatives
especials!
– Massifica els grups, impedint la correcta atenció a la diversitat.
– No construeix el nou institut necessari per absorbir l'augment d'alumnat de
Secundària! Ni ofereix Formació Professional pública!
– No enten que és imprescindible el suport de professionals com Tècniques
d'Educació Infantil i Tècniques d'Inserció Social.
– Ens nega els recursos necessaris per al manteniment dels centres.
– Ens ofega amb sobrecàrrega de tasques burocràtiques, en detriment de
l'atenció a l'alumnat, de l'energia, la creativitat i l'innovació.
– I davant d'aquesta situació la seva única solució és fer proves diagnòstiques a
3r i 6è de primària i a 3r i 4rt d'ESO! La millor avaluació sempre serà la que
facin les mestres i el profesorat que atenen i coneixen l'alumnat!
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