COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L'ESCOLA NOVA
Els origens
Aquesta comissió es creà en el sí del Consell Escolar del centre el dia
XXX. En el tercer any de vida de l'escola es va veure necessària la seva
creació per tal d'aconseguir uns propòsits.
Objectius
1.- Estar informats dels passos a seguir per part de les administracions en
el procés de construcció del nou centre.
2.-Fer el seguiment per tal de no endarrerir els terminis previstos.
3.-Pressionar les administracions i fer-les conscients de les necessitats
reals de la nostra escola tot exposant-los les mancances que, ja
actualment, tenen els infants d'aquesta escola en comparació amb
d'altres nens i nenes d'altres escoles de la ciutat.
Composició
Aquesta comissió la integren dos pares de cada curs, que reben la
proposta del Consell Escolar per tal de formar-hi part, la presidència de
l'AMPA i les tres membres de l'equip directiu del centre.
Els membres actuals són:
P-3
Núria Martorell i Yolanda Ortiz de Pinedo
P-4
Ignasi Biosca i Núria Llambrich
P-5
Susana
i Montse García
1r
David Riera i Manuel Montero
Equip directiu
Esther Navarro, Anna Altadill i Montserrat Cebrián
Presidència de l'AMPA
Anabel García
Les accions desenvolupades fins ara s'han dut a terme al voltant de tres
eixos:
Reunions i entrevistes.
Febrer de 2010 amb el Conseller de l'Ajuntament de Tarragona
Juliol de 2010 amb l'AMPA i la directora de l'escola veïna, Pax.
Agost de 2010 amb el Director Adjunt dels Serveis Territorials, amb el
President de l'Institut Municipal d'Educació, amb el Conseller
d'Ensenyament de l'Ajuntament de Tarragona.
Desembre de 2010 amb l'Alcalde de la ciutat, el Regidor d'Urbanisme i el
Regidor d'Ensenyament.

Desembre de 2010 amb una assessora del Síndic de Greuges. Els infants
han estat representats per dos alumnes de 1r de Primària. Dues membres
de l'equip directiu van acompanyar-los.
Accions de protesta.
Mentre no arriba el nou centre, d'aquest emplaçament provisional
varen denunciar-se les greus mancances de seguretat que oferien les
teulades de l'edifici històric catalogat on som installats. Cap nen no va
entrar al centre en senyal de protesta el dia 7 de setembre, inici de curs.
La resta de setmana van entrar amb armilles i cascs d'obres.
A la baixada del Pajaritu de les festes de Carnaval de 2011 l'AMPA de
l'escola va lluir una andròmina preciosa: una llauna de sardines per
simbolitzar la situació en què estem i estarem a l'escola si no es resol
aviat el tema de la nova ubicació. Es van repartir octavetes amb el
lema: "Un nou centre ja" i papers per poder enganxar als vidres dels
cotxes amb el mateix lema.
També es van confegir samarretes amb aquest sintagma.

Informació a les famílies.
Els membres de la Comissió estan en contacte via mail i estan
assabentats de les novetats que es van succeint. La resta de famílies sap
qui són els representants de la seva classe i pot adreçar-se a qualsevol
membre del grup. També a través de circulars generals s'ha anat
informant sobre aspectes importants i/o organitzatius.

Accions permanents.

