UN ANY DESPRÉS
INFORME PER L’ASSEMBLEA UNIVERSAL COMUNITAT
EDUCATIVA “ESCUELA 2” 24/02/14
Una mica més d’un any des que vam celebrar l’anterior Assemblea
Universal.
No ha plogut tant com desitjàvem però, el temps, de a poc a poc, ha anat passant.
Seguim en un context prou inestable e incert. Diuen que alguns indicadors macro econòmics
milloren, encara que la gent de a peu a penes ho nota. En l’àmbit social res que celebrar, ni
macro ni micro, les llibertats individuals no milloren i els col·lectius més desfavorits tampoc no
avancen. Al carrer importants mobilitzacions.
En l’àmbit educatiu la LOMCE és un fet, així com l’aplicació del districte únic, l’increment de
ràtios i altres mesures poc afavoridores d’una educació progressista. Es tancà en fals el debat
de les “tarteres” i s’obri el de la jornada escolar. A hores d’ara es comenta la possibilitat que el
curs comence el dia 2 de setembre també per l’alumnat...
En clau interna anem anant, les coses segueixen els camins traçats. Hi ha harmonia... S’ha
renovat el Consell Escolar, el AMPA, el Consell d’Ancians i Gente Zé...
Fem repàs dels compromisos adquirits
 S’han creat les cooperatives escolars vinculades als quatre cursos de la ESO, com
resposta al compromís de cofinanciació dels viatges. Assumint en la seva activitat el
compromís per la millora de la nostra comunitat educativa i social.
o Xicotets emprenedors 26 Coop. V.
o Som el Futur 25 Coop V.
o Big Kids 24 Coop. V.
o Impreûna Coop V.


S’ha creat el FONS SOCIAL per part de l’escola, atenent algunes necessitats directes.
Resta pendent d’establir clarament el seu funcionament compartit.



S’ha creat, per part de l’AMPA, el directori de professionals de la nostra comunitat.
Directori accessible des de la web de l’escola i obert a noves incorporacions.



S’ha creat un grup de consum impulsat per membres de l’AMPA per tal de gaudir a
títol individual d’aliments frescs i de pròpia producció.



S’ha creat CAMINA2, grup excursionista familiar que impulsa el coneixement i gaudi
conjunt de diferents espais del nostre territori per grans i menuts.



S’ha promogut des de l’AMPA la celebració de “mercadets” des d’on impulsar el treball
artesà de les nostres famílies així com el mutu coneixement i intercanvi de productes i
serveis. També han participat les cooperatives escolars.



S’ha prorratejat, a conveniència, el pagament dels viatges i acampades, per tal
d’alleugerar el pes de les mateixes en moments puntuals.



S’ha facilitat per part de l’escola l’accés a les ajudes assistencials de menjador de la
Conselleria de Educació generant el rebut partit i assumint diferencials segons l’ajuda
concedida.



S’ha impulsat la política d’ús compartit dels llibres de text, significant una sensible
rebaixa del cost per les famílies. Es respecta la flexibilització del pagament a la mida de
cadascú.



S’ha impulsat la participació conjunta en les mobilitzacions específiques d’educació,
sumant-nos a l’empeny del moviment cooperatiu.



S’ha impulsat una campanya de mobilitat sostenible i d’entorn segur, incentivant l’ús
de la bicicleta com mitjà de transport individual i impulsant major i millor consciència
entre els pares i les mares per l’ús del pàrquing.



S’ha traslladat a Caixa Popular, cooperativa valenciana de crèdit, la totalitat del
moviment econòmic i financer depenent de l’escola així com de l’AMPA.



S’ha contractat amb la cooperativa Som Energia, el subministrament d’energia
elèctrica.



Hem compromès la nostra participació com a membres fundadors de la associació
“Eduterra” per la creació d’un SIAL (Servei d’Inserció i Acompanyament Laboral) per
persones amb diversitat funcional.



Hem encetat el camí en la plataforma de gestió educativa “Clickedu” per tal de
millorar la nostra eficiència organitzativa i administrativa.



Hem comprat el terreny veí i preparem una ampliació bàsica de les nostres
instal·lacions.



...

