A continuació, procedim a detallar una relació de mancances i necessitats dels diferents
centres d’educació pública de La Garriga:
Escola Puiggraciós
C/Pere Ballús, 5-7
08530 La Garriga
•
•
•
•
•

Es necessiten més hores de vetlladora (ha començat a P3 un nen amb Síndrome de
Down que no té vetlladora)
Es necessiten més hores de psicopedagoga de l’EAP
Es demana augmentar les hores d’aula d’acollida (en aquest moment només hi ha la
meitat de les hores d’aula d’acollida que hi havia fa dos anys)
No hi ha cap dotació per equipament mobiliari, quan es trenca alguna taula o cadira,
no la poden reemplaçar
Hi ha molt poc suport informàtic

Escola Tagamanent
Avgda. Onze de Setembre, 22
08530 La Garriga
•
•
•
•

No es disposa de cap TEI (Tècnic d'
Educació Infantil)
S’han reduït les hores de vetlladora
Es necessita un augment d'
hores de suport psicopedagògic (EAP)
No es disposa d’aula d'
acollida pels nouvinguts

Escola Pinetons
Passeig del Congost, 8
08530 La Garriga
•
•
•
•
•

El suport informàtic per a tota l’escola és de només 4 hores al mes
El suport de la vetlladora és de 9 hores
L'
administrativa fa 1/2 jornada compartida amb un altre centre d'
una línea.
La dotació pressupostària del 2009/2010 respecte a la de dos anys abans,
2007/2008 és de 1000€ menys, en una escola que està doblant les línies
S’ha tret l'
Aula d'
acollida pels nouvinguts

Escola Giroi
C/Santa Maria del Camí, s/n
08530 La Garriga
•
•
•
•
•
•
•

El suport informàtic per a tota l’escola és de només 4 hores al mes
El psicopedagog de l’EAP acudeix al centre només 3 setmanes al mes
Manca vetlladora per a un alumne operat de acondroplàsia
No es disposa de TEI (Tècnic d’Educació Infantil) per a un P3 de 26 alumnes
Les baixes triguen a cobrir-se
L’edifici nou no té xarxa informàtica operativa
S’ha disminuït la dotació econòmica per aula

Institut Blancafort
Avgda. Onze de Setembre, 29
08530 La Garriga
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reducció d'
un professor a mitja jornada per dur a terme el projecte biblioteca
punt.edu el curs 2009-2010, el segon curs d'
aplicació del Pla
No convocatòria de renovació de Plans d'
Innovació educativa: Art-TIC amb la
conseqüent disminució d'
un professor a mitja jornada que s’havia tingut en l'
aplicació
del Pla durant els tres cursos que durava
Reducció de la plantilla d'
un professor a mitja jornada: comunicat a finals de juny
Reducció en un 1’18% de la subvenció econòmica
Endarreriment de sis mesos en els pagaments dels fons econòmics per al Pla
Estratègic per a la Autonomia de Centre
Endarreriment de l’execució d’alguns processos per posar en marxa el projecte
educat 1x1
Reducció de les hores de vetllador
Retard en l’execució del projecte de substitució i reparació de la calefacció.
No dotació d’un tècnic informàtic resident als centres davant de l’augment de l’ús de
les tecnologies d’aprenentatge i comunicació que suposen la tecnificació i
informatització de les aules, de la gestió i de la didàctica
Manca de recursos humans per atendre casos de necessitats educatives
específiques que requereixen l’atenció en altres institucions escolars, com la USEE
mèdica –només n’hi ha una a l’Institut Antoni Cumella de Granollers per a tota la
zona i pot atendre vuit alumnes

Institut Vil·la Romana
C/Santa Maria del Camí, s/n
08530 La Garriga

•
•
•

•
•
•
•
•

Estan aturades les obres d’ampliació. Es va dur a terme un projecte arquitectònic fa
un parell d’anys que està a punt per a ser licitat però que ha quedat aturat i la manca
d’espai cada cop és més greu
S’ha retallat la jornada de ½ professor, que sumat a l’increment de feina associada al
Projecte 1x1 que es duu a terme a l’institut des de primer a tercer de secundària, fa
que el professorat no disposi de prou hores per dur a terme totes aquestes tasques
L’institut disposa d’un Pla estratègic que té com a un dels objectius, per atendre a
l'
alumnat, baixar la ràtio dels grups de classe (es treballa amb uns 20 alumnes per
aula). Aquest curs s’ha pogut mantenir fent sacrificis importants tan personals com
deixant de fer alguns desdoblaments de laboratori o tallers, que no se sap si el curs
vinent es podran mantenir
Hi ha un professor que duu a terme la coordinació informàtica, però el volum de feina
amb el Projecte 1x1 s’ha vist multiplicat i es va molt sobrepassat de feina.
S’ha experimentat una retallada pressupostària
Hi ha retard en els pagaments del Pla estratègic
No hi ha cobertura en substitucions PAS
No hi ha ampliació per a projectes d’innovació

