
                                              

 
 
 

Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Argentona 
ampaescolaargentona@gmail.com 

  
 

 

TROBADA AMB FAMÍLIES AFECTADES PER TANCAMENT 

ESCOLES 

Dissabte 1 de març de 2014 

 

Text de la convocatòria de la FAPAC 

Convoquem una trobada conjunta amb les AMPA i famílies afectades per tancaments de 

línies i/o escoles per tal de posar en comú la situació en que us trobeu a la vostra escola o 

localitat, les accions realitzades, i com afrontar-la tots plegats. 

 Parlarem sobre la situació de cada escola o localitat. 

 A més, intercanviarem opinions sobre les accions realitzades a cadascun dels 

territoris. 

 Consensuarem propostes d’activitats i/o accions a impulsar. 

 

 

LA TROBADA 

10:15. Comencem: 

 

Hi ha representació d’escoles dels següents municipis: 

Castelldefells, Viladecans, Argentona, Lleida, Hospitalet de Llobregat, Comunitat 

d'aprenentatge El calderí, de caldes de Montbui, Tona, St.a Coloma de Cervelló, St. Pere 

de Vilamajor, 

 

 

1. REUNIÓ FAPAC-CONSELLERIA D’ENSENYAMENT DEL 24 DE FEBRER 

El 24 de febrer va haver una reunió FAPAC- Conselleria (amb la Maritxell Ruiz i el LLobet) a 

partir d'una carta entrada per la FAPAC. 

En aquesta reunió, al respecte del tancament de les escoles o línies, des de la Conselleria 

s’afirma que: 

- no hi ha res definitiu 

- que fins no passi la preinscripció no es resol res 
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A més els representants de la Conselleria van expressar el seu “desacord” amb la 

publicació de la carta i, d’alguna manera, cridaven a la FAPAC a ‘ordre. 

 

 

 

2. APORTACIÓ DE L’ÀLEX CASTILLO, PRESIDENT DE FAPAC 

S'incorpora l'Alex Castillo, president de la FAPAC 

Portem 4 anys de reducció de pressupost a educació, molt forta, sobre el 25%. Això hauria 

de permetre suavitzar decisions i mantenir línies amb 17-20 nens. 

Hi ha un greuge comparatiu respecte la concertada. La decisió de tancar línies es fa al 

setembre/octubre després de la matriculació. 

 

 

3. ALGUNES NOTES (MAL AGAFADES) SOBRE ELS CASOS EXPOSATS 

Tona.  

Escola Castells. 7 anys de vida sobre barracons. Alcalde de CIU.  L'any passat sstt va 

informar que es tancava. Han tancat P3. Hi ha hagut campanya anti publica i pre 

concertada, que amplia ratio. 

Tona ha anat vàries vegades al Parlament amb resolucions que han estat "aprovades" fins i 

tot pel grup parlamentari de CIU. Quan se'ls ha demanat com és que el Grup parlamentari 

diu una cosa i el Departament fa una altra és que el departament està immers a les seves 

dinàmiques de gestió, necessàries. 

 

Viladecans.  

L'ajuntament el tenen en contra. S'ha reunit amb sstt per compte pròpia. 

 

Caldes de Montbui.  

20000 habitants, 5 escoles, 1 concertada. Corre la veu que al 15/16 tancaran la comunitat 

d'aprenentatge El Calderí (mitjans de comunicació afins amb articles que no firma cap 

periodista). Això afecta a la preinscripció. 

Han treballat la via Serveis Territorials, han treballat la via política amb dues resolucions, i 

han acudit al síndic amb tres expedients: una família en concret, un l'ampa i un altre un grup 

de famílies que expressen la voluntat d'inscriure els fills el 15/16 en l'escola en qüestió. 
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Castelldefells 

Escola de 9 anys que fa dos que va estrenar edifici.  

El departament tanca l'escola per allotjar l'institut en l'edifici. 

Van demanar ser escola-institut, una 3-16 però no és una opció contemplada pel 

departament. 

 

 

Sant Pere de Vilamajor i Sant Antoni de Vilamajor  

Escola d'una línia 

Institut 

Escola pedagògicament activa, vivencial. Estimatitzats com els "hippies". 

 

 

4. SOBRE LA COMISSIÓ DE GARANTIES 

Eines de participació: Comissió de garanties => és la representació de l'ajuntament (un 

tècnic) sindicats, l'inspector (en representació del departament i que és el president de la 

comissió) i les escoles que vetlla perquè el procès d'inscripció sigui l'adequat. En algunes 

poblacions hi ha una comissió de garanties a primària i una altra a secundària. 

 

Experiències comentades en relació a la Comissió de garanties 

Castelldefells 

 Castedefells ha caigut la participació en aquesta comissió. Hi ha una coordinadora 

d'ampas però no ha estat convidada. Explica que alguns casos no passen per 

aquesta comissió sino que van via inspector, sota "condicions extraordinàries". La 

inspectora truca  a les families amb germans oferint-los inscripció a les escoles que 

vulguin... 

 

Barcelona 

 Barcelona a algunes escoles quan hi ha alguna vacant en una escola de molta 

demanda, és la pròpia direcció de l'escola qui truca a la família per oferir aquesta 

plaça que ha quedat lliure a mig curs. (Després, evidentment, ningú no reconeix 

aquesta pràctica i no es pot demostrar) 

 

 

Cal tenir clar que: A la matriculació les escoles no haurien d'intervenir. 



                                              

 
 
 

Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Argentona 
ampaescolaargentona@gmail.com 

  
 

5. ES COMENTA 

Opcions d’intervenció possibles i explorats: 

 

a. [Nivell Municipal] 

Quin és o han de ser el paper dels ajuntaments? 

De moment continua tenint algunes competències. De moment pot decidir quines 

línies, a quines escoles, es tanquen o no. 

 

b. [Nivell departament d’Ensenyament] 

Interlocució amb Serveis territorials. No sembla que es pugui fer gaire cosa. Les 

trobades amb les direccions de sstt no han aportat res (excepte indiganció i 

frustració) 

 

c. [Nivell Polític] 

A nivell polític han arribat al Parlament dues resolucions (una amb el suport del PP !) 

.  

Fins i tot aquelels resolucions que han obtingut majoria de CIU han resultat estèrils. 

 

 

Una percepció de l’escenari general 

Amb càlculs numérics poc o res es pot fer interlocutant amb el Departament. En molts 

casos, a més, les previsions resultaran correctes. 

El problema no és tant que es tanquin escoles o línies sino que el que es mantingui obert 

proporcioni una educació de qualitat. Perquè això sigui possible una de les primeres 

condicions a cumplir és comptar amb ràtios baixes. 

(Es comenta aquí que la perspectiva del director de Serveis territorials del Maresme és que 

una ràtio elevada no afecta a la qualitat si el docent és “pencaire”) 

L’objectiu seria doncs aconseguir baixar les ràtios a aproximadament 20. Llavors tancarien 

escoles i línies allà on la natalitat ho aconsellés, però els grups que restessin oberts serien 

grups on es podria treballar en condicions. 

Les AMPA’s tenim ja poc poder de convocatòria i mobilització. Ens convé associar-nos i unir 

forces, a través de la FAPAC, o de l’Assemblea Groga o de qualsevol plataforma que ens 

permeti ser més forts i sobre tot eficients. 

Així, necessitem incidència política. 
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6. ACCIONS POSSIBLES 

A. 

Roda de premsa de la FAPAC cercant el màxim d'impacte. Aquesta setmana.  

Segurament aquest dijous a les 11:00, a la FAPAC 

Des de FAPAC es prepara un escrit que es compartirà amb els assistents a la trobada per 

consensuar-lo i donar-li a premsa. Es tanquen les esmenes el dia 4. 

Es suggereix, en aquesta roda de Premsa, fixar una data deadline per a alguna acció. 

Es demana qui podrà assistir a la roda de premsa per donar suport a la veu de FAPAC.  

Es disposarà d'uns 3 minuts per exposar el cas de cada escola o territori. 

Hi ha possibilitat d'enviar un video. 

 

B.  

Propostes d’acció comentades en relació a la roda de premsa. 

- Colapsar burocràticament el departament, entrant-la a Via Augusta. Una instància per 

persona. 

- Tallar via augusta amb 3 o 4 rucs (animals)  

- Demanar asil educatiu al Consulat de Finlàndia 

- Demanar agermanament amb escoles de Finlàndia 

- Concentració a la Plaça Sant Jaume diumenge dia 9. Hora 11:00 Grallers, tavalers, 

gegants... 

 

 

C. 

Necessitat de treballar l'educació de les nostres AMPAs sobre què és l'ensenyament públic i 

la importàcnia de la implicació de les famílies. 

Sí, és clar.  I això com es fa? 

 

 

7. ACCIONS PROGRAMADES 

La roda de premsa i la concentració  a la Plaça Sant Jaume el dia 9. 
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8. ALTRES INFORMACIONS  

 22 a 29 setmana de lluita contra la LOMCE que culminarà el 29 a una manifestació 

contra la LOMCE 

 6 abril, nova moguda per la Catalunya Social 

 5 abril: Assamblea General FAPAC a Vic sota el lema "Nosaltres no tanquem" 

 

9. CONVOCATÒRIA PROPERA REUNIÓ 

Disssbate 12 d'abril 

 
 
 


