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18.2 Moció del Grup socialista i Fem Poble en contra de la gestió de les ràtios per part
del departament d’ensenyament.
S’adhereixen a la moció el Partit Popular Català i UM9-CUP
El passat mes d'abril de 2016, aquest Consistori va aprovar per unanimitat una moció presentada
per part del grup municipal socialista en contra del tancament d'aules de P-3.
Un cop confirmat, el tancament d'una línia a l'escola Les Roquetes el passat curs i, per tant, fent
cas omís a les peticions d'aquest Consistori, per part del departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, enguany, un cop realitzada la preinscripció pel curs 2018-19, observem
que les peticions han augmentat considerablement en aquesta escala, fent bones les previsions
d'aquest Consistori i ara ens trobem, per tant, en una situació anòmala en aquest sentit.
Recordant, de nou, el caràcter, i la funcionalitat de l'educació i de l'escola pública, cohesionador,
tant a nivell social com generador d'igualtat d'oportunitats, al llarg del territori, entenem que el
descens de la natalitat hauria de veure's com una oportunitat, per tal de baixar les ràtios de les
aules, per millorar la qualitat educativa i l'atenció a la diversitat i a una societat cada cop més
complexa. Per tant, hauria de ser una forma de millorar qualitativament el nostre sistema
educatiu, treballant pera l'èxit escolar en totes les seves esferes socials.
Deixar les decisions en aquesta matèria a una valoració exclusivament econòmica i de reducció
de costos, no permet tenir una mirada oberta cap a la realitat del nostre entorn i el foment de
l'aprenentatge i el desenvolupament formatiu de les persones. L'educació ha de formar part d'un
debat col·lectiu i permanent de la societat catalana i ha de garantir una formació que ens permeti
ser lliures, autònoms i competents per a una societat complexa i en la que ningú ha de quedar al
marge del seu progrés. Per tant, rebutgem i denunciem aquelles accions que posen en perill i
només valen trencar el consens i els acords assolits en els darrers anys a Catalunya en matèria
educativa.
Per tot això, el grup municipal socialista proposa al Ple els següents acords:
PRIMER.- Sol·licitem de forma immediata, la incorporació d'una nova línia de P-3 a l'escola Les
Roquetes, per tal de donar cabuda a les peticions realitzades a la pre-inscripció pel proper curs
2018-19, amb una rebaixa, per tant, de la ràtio aplicada, passant de 25 alumnes a 17 alumnes 1
per tal que aquesta mesura garanteixi una educació de qualitat i de proximitat a la diversitat.
SEGON.- No permetre el tancament progressiu de línies de P-3 i l'eliminació continuada de
recursos humans a les aules, mesura que suposa una menys teniment de la qualitat educativa i
de la labor desenvolupada per part deis professionals que s'hi dediquen.
TERCER.- Sol·licitem fermament una aposta decidida per una educació de qualitat, que sigui
garantida amb l'aportació deis recursos econòmics necessaris per part de les diferents
administracions, tant des de l'Estat com des de la Generalitat de Catalunya.
QUART.- Traslladar, els presents acords al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i els seus Serveis Territorials corresponents, als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a les entitats municipalistes (FMC i ACM), a la FAPAC, als Consells Escolars
Municipals i a les AMPAS del municipi i a la Marea Groga.
Explica la moció la regidora, Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado.
Sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per unanimitat
dels disset membres presents dels vint-i-un que la composen.

