De la Federació d’AMPAs de Gramenet
Santa Coloma de Gramenet

A
l’atenció
del
Departament d’Educació
Generalitat de Catalunya

conseller

d’Educació

Josep

Bargalló

Benvolgut sr. Bargalló,
Aprofitem la seva visita a la nostra ciutat per fer-li arribar una sèrie de reivindicacions i
millores proposades per les diferents AMPAs/AFA a les quals representem, fetes amb el
suport de les direccions dels nostres centres, i de les quals voldríem tenir resposta i solució.
Quant a les demandes concretes:
a primària
-edifici definitiu per l’escola Santa Coloma, en mòduls prefabricats des de la seva creació ara
fa deu anys
-insonorització del menjador de l’escola Riera Alta i zones d’ombra al pati
-reparació de les goteres de la cúpula a l’escola Rosselló Pòrcel, així com insonorització del
menjador i instal.lació d’alarma d’incendis al centre
-quant als patis de l’escola Serra de Marina, estan pendent d’una actuació d’allisament del
terra d’un d’ells i l’altre el tenen inutilitzat per no ser adequat, així com millora dels locals de la
planta baixa on es situa l’oficina del SOC que estan sense acabar i en desordre i es fa servir
per guardar material de l’escola
-actuacions diverses de millora de l’edifici antic de l’escola Mercè Rodoreda, on hi ha goteres
i té instal.lacions obsoletes que fan difícil fer classes; i actuacions a l’edifici nou en tant té
goteres, a més de finestres que tanquen malament i altres que no es poden obrir
a secundària
-mobiliari per les aules de batxillerat de l’IES Torrent de les Bruixes, en concret cadires
-millores als patis de centres educatius de secundària, com el Ramón Berenguer IV i La
Bastida, amb terres antics, aixecats i amb risc de caigudes per totes aquelles persones que el
transiten (mestres, alumnes i PAS)
-instal.lar els mòduls i tot allò necessari per tal l’institut 9 de Santa Coloma el més aviat
possible
Quant a les demandes generals:
-Baixada urgent de la ràtio a les aules per aconseguir i donar una educació pública de
qualitat: actualment a Santa Coloma de Gramenet estem a 27 alumnes de ràtio a primària
amb una matrícula viva que augmenta els alumnes al llarg de tot el curs
-Personal PAS a tots els centres a jornada completa
-Activació del projecte “Empatitzem” de l’ajuntament i ampliar-lo a la resta de centres
escolars que ho requereixin amb la col.laboració del Departament d’Ensenyament

-Augment de recursos materials, humans i d’espai físic per atendre a l’alumnat amb NEE
-Necessitat de vetlladores a tots els centres
-Necessitat de TEI a totes les escoles
-Solucionar el tema de la massificació dels menjadors
-Compliment del decret d’inclusió donant recursos humans, materials i físics als centres per
tal hi hagi una inclusió real
-Augment del professorat d’Educació Especial als centres
-Formació gratuïta obligatòria per tots els centres respecte a l’atenció a la diversitat, sobretot
TEA
-Necessitat de més SIEIs: instaurar-les a educació infantil, augmentar-les a primària i
secundària

Agraïnt la seva atenció,

Santa Coloma de Gramenet, 15 de març de 2019

