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Revolta en una escola de Lleida pel
canvi de docents


Els pares temen la pèrdua del seu model pedagògic amb el concurs per a 13 mestres nous



El centre treballa sense llibres de text i amb atenció personalitzada
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Els pares de l'escola pública Ciutat Jardí de Lleida han engegat una
campanya de protestes per impedir que el Departament
d'Ensenyament formalitzi el concurs que els ha d'adjudicar, de cop,
tretze nous mestres fixos.
D'entrada, l'estabilitat del claustre seria una bona notícia, però els
docents que hi ha ara i, sobretot, l'associació de mares i pares
(AMPA) del centre veuen que la possible renovació de la meitat del
claustre pot suposar la pèrdua del model pedagògic que tenen
implantat.
La singularitat del col·legi Ciutat Jardí és que imparteix educació
infantil i primària a partir d'un programa lliure, sense llibres de text
i a partir d'ambients de desenvolupament dels alumnes i una
atenció personalitzada. Els pares, segons portaveus de l'AMPA,
accepten el concurs d'Ensenyament, però en lloc de tretze places de
cop demanen que es cobreixin de quatre en quatre i “així poder fer
un acompanyament adequat al nou professorat per assumir el
mètode pedagògic”. En cas contrari, consideren que el centre no
podrà mantenir el mateix sistema.

LA XIFRA

9

anys fa que existeix
el CEIP Ciutat Jardí, que és
pioner a Lleida amb
aquest innovador sistema
educatiu.

http://www.elpuntavui.cat/ma/article/822832revoltaenunaescoladelleidapelcanvidedocents.html?tmpl=print
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Protestes en espera de diàleg
Els pares han fet ja diverses reunions i han consensuat les
accions que havien de seguir, que han estat, per ara, reunir-se
amb el director dels serveis territorials d'Ensenyament a Lleida,
Miquel Àngel Cullerés, i una protesta de pares i alumnes a Vilasana (Pla d'Urgell) aprofitant una visita recent de la consellera
Rigau i del president Mas a aquesta població.
Membres de l'AMPA explicaven ahir que el diàleg amb el
director territorial està trencat i que han sol·licitat entrevistarse amb la consellera o amb la directora de primària, Carme
Ortoll.
El Departament d'Ensenyament considera que no hi hauria
necessitat de modificar el sistema educatiu del centre amb la
possible renovació de bona part del claustre i, per ara, tampoc
no vol alentir els concursos de provisió i trasllat de professors
d'educació infantil i primària, que fa anys que estan pendents.

Desar la notícia al meu compte
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