A l’Escola, es mouen coses!
Dins de les 50 propostes que Canviem Mollet ha incorporat al pressupost del 2018, hi
ha un conjunt important relatives a educació i la comunitat educativa. Ens sembla un
pilar fonamental, i una aposta indispensable, la del suport, foment i implicació de
l’Ajuntament amb les escoles i les comunitats educatives de la ciutat.
Conjuntament amb l’equip de mestres, hi ha moltes mares i pares, en moltes AMPAs, a
moltes escoles de Mollet, fent una gran feina voluntària, per tot el conjunt de l’alumnat.
Creiem, des de Canviem Mollet, que cal en primer lloc donar-li un reconeixement i
valorar-lo, i en segon lloc, fomentar-lo i donar-li suport.
Per això, entre d’altres, hem plantejat: més formació i suport per les AMPA’s, en especial
aquelles que els falta relleu o recursos; Impulsar l’escola de pares i mares, per tal
d’acompanyar-los en el camí de l’educació dels seus fills i filles. I formació també a
l’alumnat, amb xerrades sobre temes especialment sensibles com el bullying. D’altra
banda, també hem aconseguit una ampliació de la partida per a subvencions a les
AMPAs, i així ajudar a fer possibles projectes innovadors, creatius i necessaris.
Tot això, ha d’anar acompanyat, i en això estem treballant des de Canviem Mollet a
l’Ajuntament, de difusió. Cal explicar que s’està fent a les escoles molletanes, perquè
són moltes, moltes coses i molt potents. També treballem per una campanya que animi
a la implicació de pares i mares en les AMPAs de les escoles.
L’Ajuntament ha de ser l’altaveu que digui que l’Escola pública de qualitat, la fa possible
tota la comunitat educativa: professorat, famílies i alumnes. La suma de tothom, fa que
això funcioni. I especialment quan l’escola pública encara pateix les conseqüències de
les retallades fetes fa anys. Més encara, quan els atacs a l’escola pública catalana són
constants.
Per tot això, demanem un suport i un reconeixement que no sigui de paraula, sinó de
fets. Des de Canviem seguirem impulsant tot aquest paquet de mesures en l’àmbit de
l’educació a la nostra ciutat.

