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El Centre de Formació d'Adults Segrià (CFA Segrià) es trasllada a l'escola Joan Maragall

Des de CGT ENSENYAMENT estarem atents a tots els moviments que es facin al voltant d'aquesta gestió i sobretot
estarem al servei del que la comunitat educativa ens demani.

Des de CGT Ensenyament Lleida sabem que el Departament d'Educació de la Generalitat te previst el trasllat del
Centre de Formació d'Adults (CFA) Segrià, que fins ara desenvolupa la seva activitat al vell edifici adjacent als
Camps Elisis al barri de Cappont. La nova ubicació del CFA Segrià serà l'Escola Joan Maragall al barri de La
Bordeta.

Tot i les aparents oportunitats que aquest trasllat ofereix, i veient l'opacitat amb la qual el Departament està
realitzant les seves gestions, cal restar atents a les conseqüències que aquesta decisió pot tenir i que incideix
bàsicament en 3 comunitats educatives.

La primera a qui repercuteix aquest trasllat és al propi CFA Segrià. Per una banda, pot servir per dotar-lo d'unes
instal·lacions dignes per a desenvolupar la seva tasca però la contrapartida és el perill d'allunyar-lo del centre de la
ciutat, amb la qual cosa pot comportar un handicap de cara a facilitar l'assistència i la inscripció a l'alumnat. I alhora
també queda per veure com es resoldrien i garantirien els drets laborals de l'equip educatiu del CFA amb aquest
trasllat.

La segona comunitat educativa afectada és l'escola Camps Elisis, ja que aquest trasllat pot servir per ampliar-la
sense haver d'envair el parc tal i com sembla que estava previst en un inici pel Departament. Aquesta opció
d'ampliació dins el parc no agradava a l'AAVV del barri. Però les preguntes que ens fem són: tenen previst des del
Departament d'Educació una remodelació de l'edifici? enviaran als infants a un edifici amb greus problemes
estructurals que ara mateix estant patint al CFA Segrià i que posa en perill la integritat de les persones que habiten
aquest espai?

Finalment, la tercera comunitat afectada és la de l'escola Joan Maragall, ja que aquest trasllat repercutirà en el seu
dia a dia i en l'estructura organitzativa i metodològica del centre. Aquesta escola implementa un projecte educatiu
centrat, entre altres coses, en fer desdoblaments que permetin disminuir ràtios per atendre adequadament als
infants. Com afectarà tot això ara?

Des de CGT Ensenyament Lleida continuarem atents als moviments del Departament. Uns moviments que
acostumen a anar acompanyats de molta opacitat. I com sempre hem fet, ens posarem al servei del que les
comunitats educatives ens demanin per tal de garantir la qualitat de l'educació pública i els drets laborals dels seus
treballadors i treballadores.

Lleida, 4 de març 2020
CGT ENSENYAMENT LLEIDA
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