Sessió:27 Data:13 de juliol de 2020 Horari:de 19 h a 21 h Lloc:El Teler Ateneu Coma Cros
Assistents: Anna Mas, Pere Serrat i Èlia Llinàs (AMPA Ins Salvador Sunyer), Dolors Mancebo i
Glòria Fàbrega (AMPA Escola El Gegant del Rec), Montse Palau (Escola La Farga), Ferran López i
Laia Sancho (NouSol)

Després de diverse trobades virtuals, reprenem les assemblees presencials amb diversos temes
sobre la taula.

1. Pacte contra la segregació escolar (Síndic de Greuges i Departament
d’Educació).
Dilluns 13 de juliol a les 12h es va fer nova reunió de la Comissió de Seguiment del pacte de la
qual formem part. L’Albert Quintana hi va assistir en doble representació (Moviments de
Renovació Pedagògica i Salt’Educa) i va poder seguir les informacions i recollir-nos la
documentació que es va lliurar.
Les principals novetats són: intenció d’aprovar el nou decret d’admissions a l’octubre,
presentació dels treballs de la comissió d’estudi del cost de la plaça escolar, etc.
Tota la info es pot consultar a la web del Síndic: http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=498

2. Grup de Treball “Condicions escolarització” del Consell Escolar Municipal
El passat 2 de juliol es va fer reunió telemàtica del grup de treball “condicions d’escolarització”
on va participar-hi també l’inspector del Departament, Lluís Monjas. Es van donar, finalment,
les dades de mancances de dispositius i connexió de l’alumnat de Salt (falten uns 1.500
dispositius i uns 950 sense connexió). No es va aportar cap informació concreta de com es
pensa fer front a les necessitats, només que el Departament admet que no es va gestionar bé
el lliurament de dispositius i conectivitats i que de cares al curs vinent es farà des de la
proximitat.
La resta de dades necessàries (beques menjador, alumnat NESE, graduats eso, etc.) es van
presentar de manera parcial (sense dades de les escoles privades concertades) o directament
no es van presentar.
Al llarg de la reunió es va insistir moltíssim en la confidencialitat de les dades i fins i tot vam
haver de justificar que són imprescindibles si volem millorar la situació….
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De la reunió cal destacar el fet que tots els presents, excepte els membres de Salt’Educa i la
direcció de La Farga (Natàlia) consideren que la segregació escolar no s’ha de tractar en
aquesta comissió. Vam expressar novament la nostra queixa per enèssima vegada i vam
preguntar quin seria l’espai on debatre i tirar endavant actuacions per fer-hi front.

3. Grup de Treball “Salt Vila educadora i acollidora” del Consell Escolar
Municipal
La proposta de curs formatiu reconegut pel Departament d’Educació ja està lligada. El curs
constarà de 4 accions formatives:
●

Inauguració del curs 20/21 (conferència Lluís Espunya, EAP, 7 de setembre)

●

Xerrada acollida (sessió informativa sobre Salt impartida per diferents àrees: Joventut,
Immigració i ciutadania, serveis socials, taula d’entitats del tercer sector, educació,
etc.)

●

Gimcana “I tu, quin Salt veus?”, activitat de claustre (2 hores de gimcana + 1 hora
sessió de reflexió) > iniciativa de Salt’Educa

●

Fòrum educatiu de Salt previst pel 4 de novembre, un dia entre setmana a la tarda

Ens vam reunir fa pocs dies amb la Rosanna, tècnica d’educació de l’Ajuntament, per
traspassar-li tota la informació relativa a la Gimcana i polir la informació de difusió.
L’Ajuntament ha d’enviar en breu la informació del curs a tots els centres per tal que s’hi
puguin apuntar.

4. Sisena hora curs 2020/21
Les instruccions del Departament per al curs vinent, que van sortir el dia 1 de juliol, preveuen
que els centres que vulguin continuar impartint la sisena hora ho han de sol·licitar
explícitament al Departament.
A la reunió del GT condicions d’escolarització vam preguntar si era certa la informació, que
l’inspector va confirmar, i que si es pensava demanar opinió a la comunitat educativa. La
resposta va ser que no, que es parlarà amb les direccions dels centres i prou.
Comentem que un tema així hagués demanat un debat en profunditat on participi TOTA la
comunitat educativa ja que sinó les famílies ho rebran com una retallada i sense escoltar la
seva opinió ni poder participar en la presa de decisions.
La Montse exposa arguments per suprimir la sisena hora (organitzatius bàsicament però també
de poc aprofitament de l’hora per part de l’alumnat). Hi ha opinions també en la línia que
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sembla una retallada de recursos de moment excepcional per al curs vinent i la covid-19 però
amb el temor que un cop s’hagi tret la 6a hora, serà difícil de tornar a implantar (la majoria del
professorat hi està en contra). També s’apunta que si es deixés de fer la sisena hora però es
reforcessin extraescolars, menjador educatiu, etc. tothom estaria d’acord en deixar de fer-la.
No sabem encara la decisió a nivell de Salt.

5. Reorientació Salt’Educa
Després de tres anys de treballar, primer en la demanda i elaboració de la diagnosi, després en
els processos participatius per redactar el pla educatiu de ciutat i ara en la seva execució,
comentem que hem dedicat molts esforços i hem vist molt pocs resultats.
Plantegem que de cares a finals de setembre convocarem una assemblea oberta i participativa
amb el màxim nombre de persones de sectors diferents per fer valoració de la feina feta i
sobretot repensar l’orientació per al futur.
A principis de setembre ens trobarem per prepara la jornada de reorientació.

6. Altres
La Laia de NouSol informa que dijous 16 de juliol a les 18h a la Marfà es farà assemblea de la
Xarxa de Drets Socials oberta a la participació de tothom, moderada per en Carles Serra (tècnic
de la coordinadora dONG's). Una de les comissions de treball és sobre el dret a la cultura i
l’educació.
Confirmar assistència a: solidaries@solidaries.org

3

