A LA COMUNITAT EDUCATIVA DE
SANTA COLOMA DE GRAMENET:
Famílies! Alumnes! Docents! Veïns! Veïnes! Treballadors! Treballadores!
El curs 2015-16 als Centres Educatius Públics de Santa Coloma de Gramenet

no

ha començat amb normalitat! La Comunitat Educativa no pot girar l'esquena a la
situació que estan patint les escoles i instituts públics de la ciutat! 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 Departament d'Ensenyament:
–

En comptes d'enviar 115 mestres i professorat interí als centres el dia 1 de
setembre, per així poder preparar l'inici de curs i mantener la qualitat
educativa, els han enviat el dia 14 de setembre! Impedint les tasques de
preparació de classes, elaboració de material i coordinacions.

–

No cobreix les baixes des del 1r dia.

–

Desatent la demanda d'Aules d'Acollida per a l'alumnat nouvingut.

–

Redueix les hores d'atenció de les psicòlogues clíniques del CSMIJ al centre
d'Educació Especial. Els Serveis Educatius cada cop compten amb menys
recursos humans i han de fer atenció a més centres educatius.

–

Augmenta les ràtios i massifica els grups, impedint la correcta atenció a la
diversitat.

–

No construeix nous centres.

–

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 les
tasques educatives, 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 els i
les docents que atenen i coneixen l'alumnat!
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