Sessió: 29 Data: 25 de febrer de 2021 Horari: de 19 h a 21 h Lloc: en línia
Assistents: Anna Mas, Cris Sibina, Glòria Fàbrega, Pere Serrat i Èlia Llinàs (AMPA
Ins Salvador Sunyer), Dolors Mancebo (AMPA Escola El Gegant del Rec), Mònica
Gibanel (Casal dels Infants), Montse Palau (Escola La Farga), Alba (AFA La Farga),
Albert Quintana (MRP), Tonyi Dueñas (AFA Pia i AMPA Sunyer), Judit Font, Sílvia Osa
(dinamització AMPES), Rosana Rodríguez (tècnica Aj. Salt)

Iniciem la reunió compartint informació sobre la reunió de la "Comissió de seguiment"
del Pacte contra la Segregació. El passat 16 de febrer vam assistir a la trobada
convocada pel Síndic de Greuges i el Departament d'Educació, on van informar de
l’aprovació del nou decret d’admissions, que majoritàriament entrarà en vigor el curs
2022/23.
Alguns dels canvis més importants són:
●

creació de Taules de planificació local amb la participació de tota la comunitat
educativa

●

reforç de les OME (diners del Departament)

●

Zonificacions escolars: 9 mesos per fer propostes de zonificació

●

baixada de ràtios (22 arreu de Catalunya; a Salt, a P3, 21)

●

nova tipificació “infant vulnerable”: es detectaran amb treball col·laboratiu entre
Educació (EAP) i Serveis socials. Suposarà passar de 60.000 infants a 200.000
infants.

●

equació per determinar el percentatge d’alumnat vulnerable per centre/aula

●

impuls de les ome

Al setembre, nova reunió per fer balanç de com han avançat les comissions de treball.
Preinscripcions 2021/2022
Des de l’Ajuntament faran acompanyament a unes 100 famílies en tot el procés
(detecció des de serveis socials).
Acordem utilitzar el díptic que vam fer de “triem escola pública” per editar un parell o
tres de peces de vídeo curtes per fer una minicampanya informativa a partir del 8/9 de
març. En Pere se n’ocupa.
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Valoració Campanya 14F: Votes aquí? Matricula els teus fills aquí, del "Col·lectiu
d'escoles contra la segregació".
Valoració positiva de la campanya malgrat aquí a Salt només l’escola La Farga va ser
seu electoral. Es podrà repetir en properes convocatòries electorals.
Reprenem la Campanya d’informació/denúncia “dues vides paral·leles”
El document de treball conté ja molta informació de cadascuna de les etapes
educatives, i creiem que podria ser interessant convocar una trobada amb
il·lustradors/ores per fer una pluja d’idees. Cadascú parla amb els/les
creatius/creatives que coneix.
La trobada serà el 25 de març a les 19h (en línia):
https://meet.google.com/goc-yzzw-nrz
Sisena hora - Debat impulsat per l’Ajuntament
L’Ajutament ha engegat un debat per repensar la sisena hora, que ha consistit en una
enquesta en línia per recollir les opinions de tots els sectors. Els resultats es
presentaran al Consell Escolar Municipal del 2 de març, que també es presentarà una
carta de les direccions que han fet arribar al Departament d’Educació.
Des de la Coordinadora d’AMPAS també s’ha elaborat un escrit, en el sentit de
defensar-ne la continuïtat, que es llegirà al CEM.

PROPERA ASSEMBLEA 25 març , 19h
(Trobada amb creatius / creatives)
https://meet.google.com/goc-yzzw-nrz
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