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NOTES NO OFICIALS  
SOBRE LA REUNIÓ DE CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 
12 FEBRER 20141 
 
Al Saló d’Actes de l’Ajuntament. 
 
Avui hi ha més assitència de la que és “habitual”, però no arribo a apuntar els noms perquè 
molts no els conec. 
 
 
Comencem 
 
1. Esmenes a l'acte anterior. 
La Glòria comenta que l'objectiu principal no és l'estalvi sinó l'educació medioambiental dels 
infants. 
 
Correcció: Sobre l'ús de la Sala les escoles i l'IES: La poden fer servir un cop a l'any. 
 
 
2. Despatx ordinari 
 

Nom Escola Argentona 
S'ha publicat al DOGC la nova denominació del centre com a Nova Escola 
Argentona. S'ha fet una sol·licitud perquè es mantingui el nom anterior. 
 
Incripcions 
Del 11 al 21 de març són les preinscripcions 
 
 
Llei....  (no he arribat a apuntar quina llei era) 
Cal tenir-la en compte perquè  repercutirà a les competències municipals d'educació 
(serveis socials i sanitat). 
Quedaren restes administratives però serveis socials i sanitat desapareixeran com a 
competències municipals 
Encara no se sap, però, qui i com assumirà aquestes competències. 

 
 
3. Mapa escolar (Tancament de la línia de P3) 
Retrospectiva de com ha anat l’anunci del tancament de la línia de P3 a Argentona 
 

 Inicis de desembre de 2013. Serveis territorials convoca a l'ajuntament on es 
comunica que a Argentona s'elimina una línia de P3. 
Argument: La corba negativa de natalitat. El Departament prioritza, sense 
contemplacions, els criteris econòmics. 

 

 S’exposa la situació al  Consell Escolar de l'Escola Argentona, el passat 29 de 
gener,  on la representació de l'Ampa va expressar el seu rebuig a la iniciativa i 
decisió del Departament. 

 



                                                                                           

 
 
 

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

  
 

 La regidoria convoca reunió de directores per informar i decidir estratègia. No es 
discuteix que la línia a eliminar sigui a l'Escola Argentona o a Les Fonts, sinó que el 
focus està en que no s’elimini cap. 

 

 Es convoca el present Consell Escolar Municipal. 
 
 
Possible reacció a la decisió del departament de tancar la línia de P3 a Argentona 
 
La idea general és: 
 

Reivindicar la permanència de les actuals línies de P3 perquè els 103  (sense el 
Cross) alumnes previstos, sense matricula viva,  seran 5 grups de 20-21 alumnes 
que és la ràtio que havíem tingut alguns anys enrere i que incideix en la qualitat de 
l'educació. 

 
Cal decidir amb urgència la reacció perquè: 
 

les Jornades de Portes Obertes estan al caure i cal decidir què es el que es fa. 
 

 
Proposta de carta al Departament 
 
Angel Puig 
- De cara al curs vinent, hi ha una proposta de carta preparada pel Departament.  
Es llegeix la carta on la regidoria pretén participar en la presa de decisions del Departament 
i no només restar com a receptors, i on es demana que no s'elimini la línia de P3. 
 
-  En cap cas s’acceptarà que el tancament de la línia sigui a Les Fonts. Queda clar i 
s’insisteix en que el que es reivindica és que no es tanqui cap. 
 
Però... 
S’és conscient que el Departament no té gaire en consideració el rol de la regidoria 
d’educació de l’Ajuntament per molt que aquesta representi al municipi. 
 
 
Reaccions, arguments, propostes i comentaris 
A partir de la lectura de la carta es comenta: 
 
El Departament no atendrà l’argument de les ràtios 
 

 El Departament. té clar que el P3 que cau és el de l'Escola Argentona 

 La impressió és que el departament no atendrà l'argument de la ràtio. 

 Es proposa que si hi ha alguna reunió AMPAs, Ajuntaments i Serveis Territorials 
(sense presència del professorat) ha de ser per algun motiu i amb algun argument  
diferent al de la ràtio. 

 
 
Parlem de defensar el sistema educatiu del municipi (no d’una escola) 
No hem de vetllar ja per l'escola sinó pel sistema educatiu del municipi, mes enllà del P3 
que tanquen, què passa al curs següent, i amb l’ institut? 
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L’Escola d’ Argentona omple la línia de P3 que li resta només amb els germans 
 

 Un primer càlcul a l’Escola Argentona mostra que segurament entren uns  24 o 25 
(aprox.) germans a P3 al curs vinent.  Això vol dir que a l'Escola Argentona no 
caldria fer Portes Obertes i seria una escola "tancada" a noves inscripcions 
provinents del poble: ja no hi haurà el dret de triar escola perquè l'Escola Argentona 
ja no serà una opció. 

 A Les Fonts ho estant calculant. 

 Al Riudemeia encara no ho han demanat. 
 
Rectificació posterior (13 de febrer) 
Després d’un nou còmput, es preveuen 18 germans a l’Escola Argentona, 22 a Les Fonts i 
6 al Riudemeia. 
 
Cal sortir al carrer i defensar els drets adquirits en l’educació pública 
 

 El context social fa que la tendència de la natalitat continuï descendint. 
- El que tenim en educació és el resultat d'una lluita popular. 
- Exemple de Mataró, al CAP de Rocafonda: Dues interines marxaven perquè 
venien dos definitius. Via lluita s'ha aconseguit que tots quatre romanguin. 
- Defensa que cal sortir al carrer i defensar el que és nostre.  
- En cas contrari, anirem parlant i parlant però el Departament continuarà tancant i 
les ràtios creixent. 

 

 Una proposta en aquesta línia és pressionar al Departament no fent la Jornada de 
Portes Obertes.  
-  Però es fa parar atenció que l’Escola com a tal no pot dur a terme cap acció en la 
Jornada de Portes Obertes perquè compromet seriosament les direccions de les 
escoles (que són els representants del Departament als centres). 
-  Alternativament podrien ser les mares i pares qui realitzessin l’acció reivindicativa. 
-  Però també es defensa el dret de les mares, pares i nens que entren a P3, a 
gaudir d’una entrada il·lusionadora i engrescadora al sistema educatiu. 
 

 Hi ha la possibilitat de manifestar-se davant la seu de Serveis Territorials a Mataró. 
Al migdia, un dia feiner. 

 
 
Proposta de reunió amb el departament per reivindicar la nostra posició. 
Es proposa crear una comissió de mares i pares de totes les escoles amb capacitat 
d’organitzar-se ràpidament, que acudeixi a reunió amb el Departament per defensar que no 
es tanqui la línia de P3, abans de les Jornades de Portes Obertes (la primera és el 20 de 
febrer). 
 
 
La incapacitat de les AMPA’s per a mobilitzar el conjunt de mares i pares és crític. 
 

 Encara que l'argument dels germans sigui incontestable, la reacció del Departament 
pot ser tranquil·lament el tancament de la línia de P3 de Les Fots, cosa que hem 
acordat que tampoc no acceptarem. 
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 El Departament no atén a al qualitat educativa a l’hora de gestionar el tancament de 
línies o escoles. Bona part de les escoles tancades eren clarament escoles 
innovadores. 

 El diàleg ben intencionat amb el Departament no és fructífer. Acumulem 
l’experiència del tancament de l’Aixernador. Ara estem repetint el mateix procés amb 
el tancament de la línia de P3.  

 Té sentit, doncs, armar un conjunt d’accions reivindicatives que mantinguin la 
protesta de manera sostinguda en el temps per incrementar les seves opcions d’èxit. 
Però la incapacitat de les AMPAs per a mobilitzar a les mares i pares de les seves 
escoles és crítica i s’ha de ser conscient. 

 
Conveniència de negociar amb el Departament en termes econòmics 
Quant s'estalvia el Departament amb el tancament? 
Quin impacte té en personal? 
Les opcions de negociació milloren si sabem exactament de quants diners estem parlant, 
de com és de gran o greu el Cas Argentona per al Departament. 
Segons el volum tindria sentit demanar-li al departament l’esforç de mantenir la línia de P3 
ja que, en contrapartida, a Argentona ja s’ha aturat el projecte de nou Institut. 
 
 
Conveniència de fer constar l’argument històric 
Argentona ha patit ja greus intervencions: eliminació del projecte d’escola-institut, el 
tancament d’una línia al Francesc Burniol, el tancament de l’Aixernador i la posterior fusió, 
la no construcció del nou Institut...  La idea és un “Ja n’hi ha prou” 
 
Sobre la carta al Departament 
Es considera que no cal fer una carta molt extensa, que ja tenim arguments suficients, però 
que el to sí sigui contundent. 
 
 
Proposta d’un Grup de Treball al si del Consell Municipal  
Amb l’objectiu de definir ben bé el Pla d’actuació del Consell Municipal en relació a les 
intervencions del Departament en el Territori. Es tractaria una mica de tenir una línia més 
proactiva i ordenada que no es limiti, més o menys com passa actualment, a reaccionar 
quan el Departament ja ha intervingut. 
 
En aquest Grup de Treball caldria la participació de dos membres de cada AMPA. 
 
 
Concretant accions 
 
Fins ara tenim: 
 

1. Elaboració de la carta al Departament que compartirà el Consell Municipal (i que les 
AMPA’s difondrem a les nostres escoles) 
 

2. Reunió a Serveis territorials abans del 20 de febrer de la Comissió de mares i pares 
sortint del Consell Municipal Escolar. 
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Però: 
 
I si no ens reben a Serveis territorials o no ens reben abans del 20? 
 
Es proposa: 
 

- una manifestació de mares i pares a Serveis territorials de Mataró, el dia 19 a les 
13:15. 

- Reconsiderar la proposta d’intervenir en les Jornades de Portes Obertes 
 
 
 
 
 
4. Què se sap de la LOMCE? 
Nihil novi sub sole 

 
 
 
********************************************** 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


