Acta CEM 17-7-13
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Núm.: 2/2013
Caràcter: ordinària
Data: 17 de juliol de 2013
Horari: de 19,30 a 21,30 h
Lloc: Patronal
Assistents:
Sr. Edelmiro Balboa Blanco, Sector Ajuntament
Sr. Silvia Peralta i Valdívia. Sector Ajuntament
Sra. Elisabeth Oliveras i Jorba, Sector Ajuntament
Sr. Albert Falgueras Cuatrecasas, Sector Ajuntament
Sra. Miriam Casaramona Massana, Sector Ajuntament
Sra. Anna Tuá Santos, Sector Ajuntament
Sr. Jaume Cols Petit, Sector Ajuntament
Sra. Cristina Jordà Zanuy, Sector directors/res centres educatius
Sra. Yolanda Corral Chércoles, Sector directors/res centres educatius
Sr. Ramon Rius Torrella, Sector directors/res centres educatius
Sra. Raquel Martí Sousa, sector directors/res centres educatius
Sr. Manuel Caceres Castaño, Sector mares i pares d’alumnes
Sr. Juan José Molina Martínez, Sector mares i pares d’alumnes
Sra. Sonia Mariscal Pérez, Sector mares i pares d’alumnes
Sr. Roger Falgueras García de Atocha, Sector alumnes
Sra. Núria Canals Vidal, Sector administració i serveis
Sra. Marina Carrillo Monguet, Sector administració i serveis
Sra. Montse Ocaña García, Sector administració i serveis
Sra. Pilar Pérez Villa. Sector administració i serveis
Sr. Nicolás Castellano Petidier, Sector Ajuntament, actuant com a secretari.
Convidats:
Sra. Gemma Macià Gracia, en representació, Sector mares i pares d’alumnes
Sra. Montse Trabal, Sector directors/res centres educatius
Sr. Ricard Codinach Vanaclocha en representació, Sector mares i pares d’alumnes
Sr. Albert Romero Romero, en representació, Sector mares i pares d’alumnes
Sra. Ester Guasch, en representació, Sector mares i pares d’alumnes
Sr. Frac. Javier López Avilés, Sector directors/res centres educatius
Excusen la seva assistència:
Sra. Mercè Font i Mestre, Sectors professors/res
Sra. Sandra Cruz del Pozo. Sector professors/res
Sra. Ma Lluïsa Costa Monllor, Sector professors/res
Sra. Silvia Acacio Montesinos, Sector professors/res
Sra. Teresa Marçal Escudero, Sector professors/res
Sra. Gemma Vilar Cazorla, Sector professors/res
Sra. Marisa Lorente Freixas, Sector administració i serveis
Sr. José Manuel Parra Campos, Altres sectors. Comissions obreres de Catalunya
Sr. Mateu Triquell Llobet, Altres sectors, Aula Universitària
Sra. Conchi Fernández Anguita, Sector administració i serveis
Sr. Narcís López Bas, Altres sectors. USTEC. STEs
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Sr. Miquel González Ibañez, Altres sectors. Confederació General del Treball
Sr, Carles Cassanyes Vallès, Normalització lingüística
Sra. Mireia Alamà Àlvarez, Sector mares i pares d’alumnes
Sr. David Sánchez Catasús, Sector directors/es centres educatius
Sr. Ricard Manresa Corretje, Sector directors/res centres educatius
Sr. Juli Moltó Sierra, Sector directors/res centres educatius
Sra. Mila Torres López, Sector directors/res centres educatius
Sr. Josep Sánchez Cano, Sector Directors
Sra. Isabel Rita Cotrina Aguirre, Sector professors/res
Sra. Josefa Jerez Fernández, Sector professors/res
Sr. Ricard Miranda Blázquez, Sector professors/res
Sra. Montse Prats Masoliver, Sector professors/res
Sr. Toni Ferragut Muixí, Sector professors/res
Sr. Carles Pujol Torres, Sector mares i pares d’alumnes
Sra. Esther Arcas Canalies, Sector mares i pares d’alumnes
Sra. Salut Pastor Bonafont, Sector mares i pares d’alumnes
Sr. David Gimenez Alguea, Sector alumnes
Sr. Carles Auge Lidon, Altres sectors
Sra. Mercè Vallès Corominas, Sector Ajuntament
Sr. Antoni Sánchez Gómez, Sector directors/es centres educatius
Sra. Sandra Modrego Díaz, Sector administració i serveis
Sr. Albert Adan de la Torrente, Sector administració i serveis
Sra. Montse Pons Ollé, Sector Ajuntament, actuant com a secretària

Ordre del día:
Primer.- Aprovació de l’acta de l’anterior Consell Escolar Municipal
Segon.- Informació de la matriculació al municipi pel curs 2013-2014
Tercer.- Informació de la constitució de la Comissió de treball per la zonificació escolar
pel curs 2014-2015
Quart.- Calendari i horaris escolars pel curs 2013-2014
Cinquè .- Informació de les AMPAS sobre els casals d’estiu d’aquest any i propostes
d’extraescolars pel curs 2013-2014.
Sisè .- Presentació de l’informe d’inspecció i propostes per la secundària.
Setè.- Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió:
Primer.- Aprovació de l’acta de l’anterior Consell Escolar Municipal
El sr. Edel Balboa, comunica que s’ha enviat l’acta de l’anterior reunió del Consell i
pregunta si hi ha alguna incidència i si es dona per aprovada.
S’aprova l’acta presentada.
Segon.- Informació de la matriculació al municipi pel curs 2013-2014
En relació als alumnes:
MATRÍCULA CURS 2013 – 2014
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DATA ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 20.06.2013

Centre
P. Salas
O. Setembre
El Turonet
Lola Anglada
Taula Rodona
P. Bayés
Total
Total població
%

P3
25
25
25
50
50
47
222
230
97

INSTITUT SANT QUIRZE
154
Primer
141
Segon
118
Tercer
153
Quart
566
1r
Batxillerat
2n
Batxillerat

P4
50
26
22
45
51
51
245
261
94

2n
48
51
22
44
71
43
279
315
89

3r
4t
51 50
47 49
25 23
58 33
52 49
45 34
278 238
314 300
89 79

%
58
60
53
65

230

37

229
1421

30
51

153
719

ESCOLA BRESSOL
Matriculació
Curs
7
0-1 anys
41
1-2 anys
53
2-3 anys
101

1r
39
47
24
48
50
60
268
364
74

Total població
267
235
224
236

85
68
719

P5
50
48
21
50
52
59
280
293
96

Població

%

197
261
458

21
20
22

5è
48
69
22
74
35
248
295
84

6è
52
48
22

Total
413
410
206
328
50 499
32 406
204 2262
295 2667
69
85

Plantilla centres educatius a data 15 de juliol de 2013
Centre

Curs 201213
mestres

Curs 201314
mestres

Observacions

Cal tenir en compte que el centre es
de nova creació i encara està
creixent, aquest any ja començaran
les 2 classes de 4rt.
Lola Anglada

19

21
Al curs 2012-13: 2 especialistes:
anglès i Educació Especial
Al curs 2013-14: 5 especialistes:
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Anglès, Educació especial, música,
Educació física i plaça d’estructural
anglès.

Taula Rodona

29

Després de les noves orientacions del
Departament respecte els centres
amb 20 grups-classe, hem perdut 1/2
plaça de mestre/a i per aquest motiu
segurament afectarà l'atenció a la
diversitat del nostre alumnat, ja que
disposarem de menys hores per fer
desdoblaments i reforços.

28,50

Un altre tema que ens preocupa és la
no substitució de la TEI, actualment
en permís de maternitat, i al tractar-se
de PAS no es cobreix la seva baixa,
amb els perjudici que comporta per a
l'atenció dels nens i nenes de P-3 que
començaran el nou escolar sense
aquest suport.
Sense TEI
Sense TEI

Onze
Setembre

27

Educació infantil, tindrà 4 tutores i una
mestra de reforç en comptes de
dues.
Educació primària: 13 tutores de les
quals dues són especialistes educació física i anglès.
Especialistes: 1 mestre d'educació
física, 1 mestre d'educació especial, 1
mestra d'anglès, 1 mestra d'educació
musical, 1 mestra d'audició i
llenguatge (secretaria), la CAP
d'estudis i la directora.

25

La falta de dues mestres repercuteix
en la qualitat de l'ensenyament. Es
fan menys desdoblaments i reforços
per a l'atenció a la diversitat. Des del
curs passat ha disminuït en alguns
grups les sessions de música i
educació física.
A Educació Infantil no es poden portar
a terme de manera lineal, les
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sessions de psicomotricitat ni de
música amb les especialistes.
El no tenir el suport de la TEI pot
condicionar el contingut curricular de
l'aula.
Les substitucions es cobreixen amb
les mestres que fan els
desdoblaments i els reforços per tant
aquests depenen de la salut del
professorat.

Turonet

14,50

14,50

L’ajustament del professorat es va fer
el curs 2012-2013.
Tindran 19 grups, igual que el curs
passat.
- Incrementem el nombre d’alumnes
de 393 a 406

PilarinBayés

27,,5

- La ràtio global de tota l’escola és
de 21.3. Una ràtio prou bona si
comparem amb altres escoles de la
zona, sobretot Sabadell. Amb tot, cal
comentar que tindrem 60 alumnes en
dos grups de 1r. Això vol dir 30
alumnes per classe i no hi ha manera
que el Departament ens doni un
mestre més. Nosaltres farem tres
grups interns però a costa d’eliminar
els reforços de cicle inicial i fer alguns
canvis en l’Educació Especial

27,,5

- Segueixen disposant de TEI a P3.
- S’ha demanat disposar de
l'administrativa a jornada complerta ja
que som una escola de dues línies i
més de 400 alumnes. Se'ns ha
denegat. Continuem doncs amb mitja
jornada i amb horari reduït.
- Contradiccions: a P5 tindrem 59
alumnes en tres grups oficials. Els
arguments del Departament són que
aquests tres grups es van crear en un
moment que no existia el decret
estatal d’augment de ràtio del 20%.
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Que de moment el mantenen però
que ja podem estar content perquè
ens el podrien treure perfectament.
- Part positiva: els nivell més alts
tenen molt pocs alumnes. El nivell de
6è, per exemple, el tenen a 32 amb
perill que els ajuntin si es dona de
baixa dos alumnes. S’ha parlat amb el
Departament i m’han confirmat que no
els ajuntarien pas aplicant el mateix
argument que abans, que van ser
construïts amb un decret anterior i
que ara intentaran mantenir.
- Prefabricat: segueix en l’aire si ens
treuen o no el prefabricat de l’escola,
que afectaria a l’aula de música, una
aula de reforç i la biblioteca escolar.
Cal tenir present que les retallades
fortes van ser quan vam passar de 29
mestres a 27.5. Per tant, cal dir que
“seguim retallats" i més encara amb
30 alumnes per classe.

Purificació
Salas

27,25

El curs passat hi havia 27, 25
professors/ es (20 professors/es
classe i 7,25 especialistes).

25,75

Aquest curs hi ha 25, 75 professors/
es (20 professors/es classe i 5,75
especialistes).
Institut
Sant Quirze

55 (1 USEE
+ 0,5 REL)

55 (1,5
USEE + 0,5
REL)

53,5
53,5

Pendents de la matrícula de
Batxillerat i aquestes xifres podrien
ser pitjors si perdem algun grup,
perquè això pot provocar la pèrdua de
professorat ( segons les amenaces ...
2-3 professors) 13.52 alum/prof (
comptant USEE + REL) o 14.74
alum/prof (sense tenir en compte
USEE + REL) fets els càlculs amb la
pèrdua de 2 professors.

Es comenten les dades i es valora que s’han complert els objectius de matriculació
però després de l’esforç que tothom ha fet ha quedat una mica de regust. Es proposa
que pel proper curs fer entre tots una reflexió sobre els mesos d’octubre i novembre
per impulsar propostes per incrementar els percentatges de matriculació el curs 20142015.
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Tercer.- Informació de la constitució de la Comissió de treball per la zonificació
escolar pel curs 2014-2015
S’informa de la constitució de la Comissió de treball per la zonificació escolar pel curs
2014-2015. Ha quedat constituïda, d’acord amb la proposta del Consell Escolar
Municipal del dia 24 d’abril de 2013 i començaran els treballs al mes de setembre.
La composició és:
2 Sectors directors/es: Cristina Jordà i David Sánchez
2 Sectors Mestres: Fina Jerez i Ricard Manresa que assistirà fins el nomenament del
mestre definitiu, ja que el representant de mestre del Lola Anglada al Consell ha cursat
baixa aquest curs.
2 Sectors mares i pares: Sonia Mariscal i Esther Arcas.
2 Tècnics municipals: Montse Pons i Nicolás Castellano

Quart.- Calendari i horaris escolars pel curs 2013-2014
Es comuniquen els dies de lliure disposició que han aprovat els centres educatius,
que aquest any tots faran els mateixos, i el calendari proposat pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya:
Dies de lliure disposició:
4 de novembre de 2013
3 de març de 2014
2 de maig de 2014
L’ Inici del curs serà el 12 de setembre 2013 i l’últim dia del curs el 20 de juny 2014
Primer trimestre: del 12 de setembre al 20 de desembre (ambdós inclosos)
Segon trimestre: del 8 de gener a l’11 d’abril (ambdós inclosos)
Tercer trimestre: 22 d’abril al 20 de juny (ambdós inclosos)
Els dies festius determinats pel Departament de Treball (que afecten els dies lectius
escolars):
1 de novembre de 2013
6 de desembre de 2013
1 de maig de 2014
Dies de festa local:
2 de setembre de 2013
12 de maig de 2014
Pel que fa a l’horari es manté el del curs passat a cada centre.
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Cinquè .- Informació de les AMPAS sobre els casals d’estiu d’aquest any i
propostes d’extraescolars pel curs 2013-2014.
El Sr. Balboa demana a la representació de les AMPAs que informin sobre aquest
punt.
Sobre els casals d’estiu s’informa que aquest any s’han treballat diferents propostes
conjuntes entre els centres de primària, per temàtiques, i que es continuarà treballant
en aquesta línia en les extraescolars. El Taula Rodona ha treballat l’època romana a
Catalunya; el Turonet, Quirze l’explorador, dirigit als alumnes de P3 a 3r.; a l’Onze de
Setembre l’English Summer Camp i al Lola Anglada Un estiu de pel·lícula. Es valora
molt positivament el poder barrejar alumnes de diferents escoles.
El Purificació Salas comenta que tenen un 30 % d’alumnes de fora del centre, el tema
que han treballat és la Màgia de l’estiu. Informa també que les extraescolars del proper
curs les tenen ja proposades i que estan en la línia del cus passat.
El Pilarin Bayés té com a tema del Casal El Circ, amb una varietat d’activitats
lúdiques, que tenen les extraescolars pendents d’acordar, però que també estaran en
la línia del curs passat i que mantindran les derivades del Pla Català d’Esport ja que
estan funcionant molt bé.
L’Institut mantindrà les activitats de l’anterior curs i indica que estan funcionant amb
voluntariat. Tenen previst fer, futbol Sala, Volei... i les activitats de música les volen
ampliar.
El Sr, Balboa fa una reflexió sobre les activitats extraescolars comunicant que ja
disposa de l’informe de la secretària municipal sobre les mateixes i que des de la
regidoria d’Educació i la inspecció del Departament d’Educació ja venien treballant des
de fa un temps. La proposta de l’Ajuntament és ordenar, d’acord amb les normatives
derivades de la Llei d’Educació de Catalunya, les actuacions i responsabilitats de tots
els actors: Departament d’ensenyament, Direcció del centre, AMPA, entitats, clubs
esportius... i Ajuntament.
De l’informe de la secretària de l’Ajuntament i el Departament queda clar que la relació
amb les activitats complementàries, extraescolars i serveis escolars, així com l’oferta i
contingut d'activitats escolars complementàries, si n'hi ha, ha de ser coherent amb els
objectius educatius establerts en el projecte educatiu del centre i han de contribuir a
facilitar-ne l'assoliment, d'acord amb l'horari escolar establert legalment.
El contingut de les activitats extraescolars que s'ofereixin a través del centre ha de ser
compatible amb els objectius educatius establerts en el projecte educatiu i ha de tenir
en compte, si n'hi ha, el projecte educatiu territorial.
L'oferta i prestació del serveis escolars de transport, menjador i altres que en cada cas
escaigui s'han de regir pels criteris educatius que s'estableixin en els projectes
educatius dels centres. En cap cas, la prestació del servei pot comportar contradicció
amb els objectius educatius establerts en els projectes.
El projecte educatiu l’aprova el Consell Escolar per tant és aquest qui haurà de
supervisar/aprovar aquestes extraescolars i es consideraran dintre de l’horari escolar i
es tindran que aprovar pel Consell Escolar del Centre.
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Pel que fa a l’ús social dels equipaments, els requisits i procediments per a
l'autorització, correspon a la direcció del centre resoldre motivadament sobre l'ús social
quan, excepcionalment, hagi de tenir lloc dins de l'horari escolar, sense perjudici de
l'acord previ de l'ajuntament quan tingui la propietat demanial de l'escola o centre
educatiu de què es tracti.
Correspon a l’Ajuntament resoldre sobre l'ús social, fora de l'horari escolar, dels
edificis de les escoles i altres centres educatius dels quals en tinguin la propietat
demanial. Quant a la realització de l'activitat requereix, a més, l'ús d'equipaments o
material del centre, la titularitat del qual és de la Generalitat de Catalunya, es requereix
la prèvia conformitat expressa de la direcció del centre. L'ajuntament, prèviament a la
realització de l'activitat, notifica a la direcció del centre l'autorització concedida.
L'ajuntament adopta les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, respon que els equipaments i materials del
centre eventualment emprats per a l'exercici de l'activitat romanen en perfecte estat
d'ús i garanteix que, si l'activitat comporta despeses per al centre, qui utilitzi les
instal·lacions del centre compensa el centre per les despeses ocasionades.
Per tant, l’Ajuntament només haurà d’autoritzar l’ús social dels centres quan en tingui
la propietat demanial i sempre que sigui fora de l’horari escolar. Per contra, serà la
direcció del centre qui autoritzarà l’ús social dins de l’horari escolar, si bé l’ajuntament
caldria que n’estigués assabentat. Entenc que sí cal que el Consell escolar aprovi les
activitats extraescolars que es realitzin al llarg de l’any.
La Sra. Cristina Jordà, directora de l’escola Turonet te dubtes, ja que segons amb qui
parla del Departament li duen una cosa o una altra, el Sr. Edel li posa l’exemple del
menjador on el Departament d’Ensenyament està posant ordre. El que es pretén és
que tothom que fa ús del centres i autoritza activitats tingui seguretat jurídica, no es pot
seguir com ara que no es sap qui autoritza i/o aprova les activitats.
Altre reflexió que fa el Sr. Edel Balboa és que l’ús social dels centres ha de servir per
impulsar activitats complementàries als projectes educatius, sense voler fer tot i
competir amb altres activitats que es fan al municipi.
La Sra. Elisabeth Oliveras indica que el que es vol canviar és que l’Ajuntament aposti
per les escoles municipals, com en el cas de l’escola de música. És contradictori que
hi hagi una escola municipal amb places vacants i les AMPA’s facin la mateixa
activitat. Es demana que l’Escola Municipal de Música sigui el referent de les activitats
de música del municipi i que es replantegin les activitats musicals entre tots plegats.
Des de les AMPA’s es veu que les seves activitats han d’estar dirigides a fer activitats
complementaries, això que es fa a l’escola. Els pares i mares tenen necessitats de
portar als seus fills a fer activitats fora de l’horari escolar i des de les AMPA’s
propicien el cobriment d’aquestes necessitats, fent el servei que demanen.
La Sra. Elisabeth Oliveras, comenta que el que es vol canviar és que l’Ajuntament
aposti per les escoles municipals i en el cas de l’escola de música encara més hi ho
hem de fer tots plegats, i si és un tema de preus cal que es parli i solucionar-ho.
El Sr. Xavier López, Director del Purificació Salas, comparteix la reflexió que s’està
fent, però està rebent un missatge de que si es fa una activitat com el Handbol es
subvencionarà, però si l’activitat és de música no. El Sr. Balboa diu que les
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subvencions a les AMPA’s seran les mateixes quantitats i el que s’està dient és que no
podem subvencionar dos vegades les mateixes activitats al municipi; si es fa música a
l’escola municipal per això hem d’apostar tota la comunitat educativa i si hi ha
subvenció per la música ha de estar orientada a la nostra escola.
La Cristina Jordà, veu que és un tema de filosofia, el que ha de fer l’AMPA, són
activitats complementaries al projecte educatiu, però no han de fer activitats curriculars
i posa d’exemple l’anglès que si es fa com activitat extraescolar trenca el projecte
educatiu curricular del centre i confon a l’alumnat.
La Sra. Sílvia Peralta, diu que el tema és el de defensar l’escola pública, aquí totes les
escoles són de qualitat, com diu la Cristina Jordà, és qüestió de filosofia, i tots hem
d’apostar per la comunitat educativa.
El Sr. Ramon Rius, director de l’Escola Municipal de Música, comparteix tot el que s’ha
dit i diu que el projecte de l’escola de música és aquell, l’objectiu és fer música i donar
tot el potencial que té l’escola i el seu professorat. Tot l’equip té la idea de que
l’ajuntament dona tot el seu suport al seu projecte i volen implicar-se en totes les
activitats del poble. S’ha fet una oferta a les AMPA’s i cap d’elles ha contestat, pel
que demana una reflexió, ja que tots, com s’ha ha dit, hem d’anar junts. Creu que cal
tornar-ho a parlar i s’acorda tenir una reunió per al setembre per començar a coordinar
tots junts les activitats musicals.
La Sra. Pilar Pérez, del sector d’administració i serveis, fa la reflexió de que si no
tinguessin escola de música què passaria amb els alumnes de l’escola quan acabin
6è, no tindrien on continuar fent música, pel que demana que es valori la importància
de que en el municipi hi hagi una escola de música.
La Sra. Raquel Martí, directora de l’escola bressol municipal, diu que tothom parla d
que som comunitat educativa, però que no tenim canals de comunicació. Considera
que cal replantejar i valorar les activitats extraescolars i que es lliguin les propostes i
no anar tots a la nostra i que tothom hem d’apostar per les escoles municipals.
Sisè .- Presentació de l’informe d’inspecció i propostes per la secundària.
Es proposa al Consell que la Comissió Permanent del Consell Escolar Municipal
treballi propostes pel curs 2014-2015, durant els mesos de setembre i octubre per ferles arribar a la Direcció Territorial de Serveis Educatius del Vallès Occidental abans
que ens vingui una proposta imposada. Sobre aquesta proposta al Consell es
determinaran objectius i calendari en relació als treballs de la Comissió Permanent.
És considera que la proposta ha d’estar dintre d’una planificació escolar de tot el
municipi.
S’acorda per unanimitat.
Setè.- Torn obert de paraules
La Sra. Montse Trabal, comenta que el representant de l’institut al Consell és el Sr,
Ricard Miranda, però que es proposarà al Setembre un altre representant.
Es proposa l’aprovació d’un manifest recollint la situació actual dels centres en la línia
del que va aprovar el consell el curs passat.
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MANIFEST
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
El Consell Escolar Municipal, reunit en sessió plenària el dia 17/07/2013, acorda
manifestar la preocupació i el desacord en relació a les mesures adoptades, pel curs
2013-2014, per part del Departament d’Ensenyament.
VOLEM MANIFESTAR:
En primer lloc, que les mesures d’austeritat no poden recaure de cap manera sobre un
dels pilars bàsics de l’estat del benestar i del futur dels ciutadans com és
l’ensenyament.
En segon lloc, denunciem que algunes de les mesures adoptades traspassin els límits
d’allò que és tolerable i pensem que tindran un cost social molt important posant en
perill el futur de l’educació en el nostre municipi. En aquest sentit posem de manifest el
rebuig a les mesures que considerem més greus com són:
1. La reducció de les plantilles del professorat per aquest curs: 1/2 professor a l’escola
Taula Rodona, 2 professors l’escola l’Onze de Setembre i 1 ½ a l’escola Purificació
Salas.
2. La retallada de línies classe d’educació infantil: 1 línia de P3 a l’escola l’Onze de
Setembre i 1 a l’escola Purificació Salas.
3. L’ increment de ràtios a les aules de P5, 29 i 30 alumnes i 1r de l’escola Pilarín
Bayés, amb 30 alumnes per grup classe.
4. La reducció progressiva dels recursos econòmics destinats al funcionament dels
centres educatius, entre un 20 o 25 %.
5. Reducció de programes destinats a ajuts a les famílies per llibres, menjador,
ordinadors i beques en general.
6. La dilatació de la substitució per incapacitat laboral transitòria del professorat i TEI.
Com a comunitat educativa pensem que aquestes mesures afectaran inevitablement a
la qualitat de l’ensenyament que s’està oferint i posen en perill el model i el prestigi de
l’escola pública actual.
Malgrat tot, volem manifestar la nostra ferma voluntat de continuar treballant per
mantenir la qualitat de les escoles i volem reafirmar-nos en el compromís per la
defensa de l’escola pública i l’ensenyament de qualitat com una eina imprescindible
per a una societat més cohesionada i amb més futur.
Sant Quirze del Vallès, 17 de juliol de 2013
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No havent-hi més temes per tractar es dóna per finalitzada la sessió a les 21,30 h
El secretari,

Vst-i-plau

Nicolás Castellano Petidier

Edelmiro Balboa Blanco

Acta aprovada al CEM del dia: 27-11-13
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