
REUNIÓ REPRESENTANTS DE LES AMPES DE LES ESCOELS D’ARGENTONA AMB 

REPRESENTANTS DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT A SERVEIS TERRITORIALS 

18 DE FEBRER DE 2014 

Hi vam assistir: 

 Ramiro Tomé (AMPA Escola Argentona) 
 Blanca Maragall (AMPA Escola Les Fonts) 
 Lorena Lozano (AMPA Escola del Cros) 
 Míriam Redondo (AMPA Escola del Cros) 
 Roc Melillas (AMPA Escola Bernat de Riudemeia) 
 Mònica Bertan (AMPA Escola d'Argentona) 
 Alfons González (AMPA de l'Institut) 
 Lluís Mª Bassas (AMPA Escoles de Les Fonts i El Bosquet) 
 Mercè Oliveras (AMPA de l'Institut) - que es va excusar quan se li va fer tard a la feina 
 Àngel Puig com a regidor d'Educació. 

Per part de la Generalitat hi van assistir: 

 El cap d'Educació  Sr. J V García Caurin 
 Un tècnic de planificació del tema de places, línies i escoles : Josep Manel Rambla 
 L'inspector d'Educació dels serveis territorials , Josep Llabró 

 

Condicionants previs 

 La reunió va tenir lloc després d'una altra reunió prèvia on només van participar el Cap 
d'Educació dels serveis territorials i els directors de les escoles i de l'Institut i el Regidor 
d'Educació. 
Aquesta primera reunió es va notificar tard, es va fer a porta tancada i no se'ns va deixar 
participar als representants de les AMPES. 
Es va enviar un email des de l'ajuntament per una banda i entre uns i altres vam trucar-nos 
pocs minuts abans d'entrar per assabentar-nos d'aquesta reunió prèvia. 
  
El raonament que ens va donar el sr. Caurin és que es tractava d'una reunió molt tècnica (?). 
  
Malgrat això, que ens va desconcertar a les AMPES, ens van citar per entrar un cop hagués 
acabat la reunió. 
  
L'eix central, com ens el va definir la Mònica Bertran, és el PROJECTE EDUCATIU A MIG I LLARG 
TERMINI PER ARGENTONA, motivat en gran mesura pel tema de la supressió de la línia de P3 i 
en menor mesura per la creixent massificació de l'institut. 
  
Això vol dir com es contempla Argentona dins del sistema educatiu en quant a nombre de 
centres educatius, ràtios per clase i nombre de línies per centre a mig i llarg termini. 
  
La reunió va tenir tres temes on s'afecta aquest PROJECTE EDUCATIU: 

 1. Nom de l'Escola de baix 



 2. Línia de P3 que volen suprimir 
 3. Sobrecàrrega d'alumnes a l'institut. 

 

Obrint la trobada 

El Director de SSTT obre la trobada dient que pensa que “El que és bo per uns és bo per altres”. 

L’Àngel Puig l’ha demanat en la reunió anterior una ràtio de 20 alumnes per grup quan a la 

resta del país és de 25 + 10% i que per tant, aquesta ràtio demanada per a Argentona mai no 

seria acceptada pels Serveis Centrals. 

 
1. NOM DE L'ESCOLA DE BAIX 
  
Aquest va ser el tema més breu. 
Pren la paraula el sr. Caurin. 
No hi ha cap problema en canviar el nom de l'escola. Vaig entendre segons el sr. Caurín que el 
nom no l'havien proposat ells (?), però que sigui com sigui es pot canviar sense problemes. 
  
[Aquí faig un incís fora de la reunió: ahir vaig parlar amb l'Anna Petit, tècnica d'educació i em 
va dirque ja té els formularis que s'han d'emplenar pel canvi, per tant només cal posar fil a 
l'agulla.] 
 
  
2. LÍNIA DE P3 
 
Previsió pel Curs vinent 
D'acord amb la tendència reflectida en la planificació, al curs vinent hi haurà 4 grups de P3 
(sense comptar El Cross). 
Es preveuen 111 (o 112?) nens. D'aquests entre 8 i 14 anirien al Cros, resten al nucli 100 o fins i 
tot algun menys. 
Això són 4 línies de 25 alumnes. 
 
La dificultat afegida és que seguint la corba de la natalitat, més endavant caldrà passar de 4 a 3 
línies de P3 al nucli. Quan sigui el moment i es confirmin les previsions, caldrà parlar amb 
l'Ajuntament per tal de veure "el què". 
 
Criteri per decidir on treure la línia 
1.  A l'Escola Argentona hi ha 20 grups i un módul. 
El tamany natural de l'escola és de 18 grups.  
Així convé treure la línia d'allà on manca espai. 
 
2. A més, sobre el funcionariat d'ambdós centres a les seves corresponents plantilles, l'única 
que té interins (fins a 4) és l'Escola Argentona. Tocar Les Fonts significa "exiliar" als funcionaris 
docents amb plaça a saber quina altra comarca. 
 
No és el mateix moure unn docent funcionari que un interí. els interins (com el seu fil de 25 
anys) no tenen família ni casa... 
 
Com funciona la planificació del Departament 

A curt termini (any a any) 



Treballen amb les dades que proporcionen Ajuntament I Indescat 
Operen en base a un percentatge d’escolarització mig del 98% del cens.  (Al curs 
2012/13 el percentatge va ser del 101%) 
Al curs 2014/15 la previsió és de 111 (o 112) nens a tot Argentona.  Entre 8 i 14 al Cros. 
100 o menys al nucli: 4 línies de 25 o menys. 
 
Al curs 2015/16 el total de nens és de 106 per a tot Argentona, menys els de Cros. El 
resultat será doncs, menor a 4 línies. 
 
A mig i llarg termini 
Es considera l’aproximació estadística en funció de la población femenina en edat 
fértil. 
Al 2011 es comptava amb 1083 dones fèrtils 
Al 2017 hi haurà 798. 
La mitjana a Argentona és de 2.26 nens/dona 
Així, al 2017 hi haurà una mitjana de 101 nens menys per rang d’edat. 
 
La previsió sembla que repunta una mica al 2025. 

 
Sobre la matrícula viva 
En molts casos, expliquen, la matrícula viva és negativa perquè certament venen nens però 
aquests anys també han marxat molts. 
Com a exemple, aquest darrers mesos (entre octubre de 2013 i febrero de 2014)  han marxat 
168 nens de Mataró, en plena escolarització. I aquests casos continúen apareixent al cens tot i 
no ser-hi ! 

És a dir, les estimacions són optimistes, ja que molts immigrants han retornat als seus països i 
no s'han donat de baixa als padrons municipals, la qual cosa fa que els estudis, bo i tot que se 
sap aquesta realitat, no es puguin fer correctament prenent en compte (només) el padró 
municipal. 

 
 
 
Pregunta 
Què passarà si a Argentona la matrícula viva resulta positiva i les ràtios s’incrementen? 
Resposta 
A Argentona es 6 darrers anys s’ha perdut un nen per nivell i any entre totes les escoles. 
 
Pregunta 
I si els nens del Cros opten per matricular-se al nucli? 
Resposta 
Caldrà una reflexió sobre el Cros. 
 
 
Sobre el Projecte educatiu a futur 
El Sr. J V García Caurin afirma que la qualitat educativa no depen de les ràtios, que si un mestre 
“connecta” pot fins i tot amb 30 nens, però que els Mestres  demanen ràtios de 20 perquè, és 
clar, es treballa més còmodament amb menys nens. 
 
Apel·la als seus temps de mestre i les ràtios amb els que havia treballat tot i fer-ho a educació 
especial. 



 
 
Sobre errors de planificació de governs anteriors 
El Sr. Rambla explica  que la creació de l’Aixernador va ser un error de planificació perquè la 
tendencia demográfica no era clara. S’hauria d’haver absorvit la demanda des de la Burniol. Si 
s’hagues fet així, no s’hagupès tancat la línea de P3 a la Burniol fa 4 anys i no s’hauria d’haver 
optat per tancar una escola. 
La suma d’aquests errors fa que ara, la percepció del tancament + retallada de línia sigui 
especialment dura per Argentona. 
 
El Sr. J V García Caurin aclara que el Departament ha fet tot el millor: que la fusió ha estat 
enriquidora  tot i les diferències prèvies entre els projectes de les escoles. Amb la fusió ha 
guanyat l’Aixernador i ha guanyat la Burniol. I així li confirma un informe de les direccions al 
respecte. 
 
Sobre la previsio de cara al 2017 
A més, es recorda que si es compleix la tendència demogràfica, caldrà tallar una altra línia al 
2017. Llavors l'Ajuntament hauria de tenir clar quina línia es podria treure i si es vol o no es vol 
que al quedar-se sense línies es tanqui una escola sencera. 
 
Aquí apareix un debat sobre pros i contres de l'Escola del Cros que potser no és moment de 
debatre. La finalitat seria evitar la formació de ghettos compartint tots els barris els mateixos 
recursos educatius al centre del poble. Queda clar que això seria en tot cas un procés 
participatiu a encetar pel Consell Escolar Municipal sense presses i a mig termini escoltant 
l'opinió de les famílies del Cros, directament afectades. 
 
 
Sobre els costos de tancar escoles 
El Sr. J V García Caurin explica que tancar l’Aixernador li suposa a l’Ajuntament un estalvi de 
100.000 euros. Tancar una línea de P3 a l’Escola Argentona vora els 70.000. 
 
Suggereix que els euros que s’estalvia l’Ajuntament amb el tancament de l’Aixernador els 
podrien invertir en millorar la qualitat contextual, serveis com el menjador, aules d’estudi, 
altres extra-escolars, etc. 
 
 
 
3. SOBRECÀRREGA D'ALUMNES A L'INSTITUT. 
El mateix error de planificació que es va cometre amb l’Aixernador ara s’evitarà amb l’Insititut. 
És millor absorvir el periode d’increment d’alumnes des de l’actual centre que no fer una 
secció “segregada” amb inferioritat de serveis i oferta, amb alumnes desplaçats a una ubicació 
diferent a la de l’institut. 
 
La configuración física de l’Insitut és 4:3 (4 línies d’Eso i 3 de Batx.) amb un total de 22 grups i 
690 alumnes. 
 
Malgrat això, aquest curs 2013-2014 tenim 860 alumnes i el curs 2017-2018 en tindrem 926. 
Això es nota a les hores d'entrada i sortida, quan s'emplenen els pasadisos, i que la saturació a 
nivell general es faci palesa sovint. 
 
La tendència demogràfica és diferent respecte al cas de P3. 
 



Aquesta tendència mostra que hi ha un "grumoll" d'augment demogràfic que vé dels anys 
anteriors a la crisi, i que ha minvat durant la crisi, i per tant és un seguit d'anys sense 
continuïtat. 
 
Afegint els móduls es pot absorbir. Els tècnics  estudien la millor de les configuracions possible 
per l’adaptació de tot plegat. 
 
Així: 

• S'accepten ampliacions per augmentar l'edifici en una secció de l'institut. 
• L'ampliació aniria encaminada a dues finalitats: 

 Augmentar l'espai d'aules i crear una segona escala  o una sortida 
alternativa al flux d'estudiants, amb la qual no es produïrien 
aglomeracions pels passadisos. 

 Afegir 5 professors. 
• Aquestes ampliacions ja estan en estudi per part d'un equip de gent entre els quals hi 
ha arquitectes. 
• Si les ampliacions no fossin factibles, l'opció B seria la creació d'un altre institut, 
malgrat que creuen que seria la pitjor opció per que obrir un institut per tornar a 
tancar-lo al cap d'uns anys no seria efectiu en l'aprofitament i el rendiment de la 
despesa. 
• Les proves de nivell fetes als estudiants de 4rt de Batxillerat han donat molt bons 
resultats, cosa per la qual la Conselleria d'Educació ens assegura que la qualitat de 
l'educació de l'Institut ratlla l'excel·lència. 

 
 
El paper del Consell Escolar Municipal d’Argentona 
L’Àngel Puig explica que està en vies de creació un Grup de Treball per parlar del futur 
educatiu de la vila. Que tenim una visió de l’educació, de la qualitat educativa que voldriem 
compartir amb el departametn a través de la figura i presencia en el grup de l’inspector  Sr. 
Lladró. 
 
Resposta del El Sr. J V García Caurin: A ell li sembla fantàstic, però aquesta participación no 
forma part de les competències de l’inspector però que coneixent-lo segur que estarà encantat 
de participar.  
 
L’Àngel Puig insiteix en demanar la conservació de la línea de P3 perquè l’Esocla Argentona ja 
ha estat afectada per diversos affeirs i l’equip que la gestiona necesita el màxim d’estabiltiat 
per consolidar el projecte. 
 
El Sr. J V García Caurin insisteix, però, en que no és decisió seva, que no e spot justificar 
mantener la línia i es mostra molest per la publiació als mitjans de la carta enviada pel Consell 
Escolar Municipal al Departament. 
 
 
 
Per acabar 
OK. Que no li sàpigui greu que els representants de les mares i pares farem la nostra reunió i 
actuarem en conseqüència com creguem oportú. 
 
 
 
 



Conclusió a la sortida 

 Fer-nos circular entre nosaltres aquest email de resum. 

 Convocar una reunió del consell escolar amb caràcter extraordinari per informar a 
tothom de com estan aquests temes i poder debatre havent reposat.  


