DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA SOBRE LA OFERTA DE PLACES DE P3 A
LES ESCOLES PÚBLIQUES DEL MASNOU.
Durant el passat mes d’abril va tenir lloc el procés de sol·licitud de places per cursar educació infantil (segon cicle),
primària i secundària obligatòria en el curs 2018-2019.
Al Masnou, dins el termini establert per a la presentació de sol·licituds, s’han presentat 161 sol·licituds que, en
primera opció, han demanat ocupar una plaça de P3 a les escoles públiques del municipi.
Tenint en compte que, al Masnou i per al curs 2018-2019, el nombre de grups que composen l’oferta inicial
pública de P3 és de 6 i que el nombre total de places és de 150 això vol dir que, en el millor dels casos, les famílies
d’11 dels 161 infants que en primera opció han sol·licitat una plaça de P3 a una escola pública del municipi no
podran veure atesa la seva demanda.
D’acord amb els comentaris que va fer la regidora d’Ensenyament del municipi, en resposta a una pregunta feta el
passat 29 de maig pel representant d’ICV-EUiA al Consell Escolar del Masnou, sembla ser que el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya considera que l’oferta global de places de P3 al Masnou és suficient
com per acollir totes les demandes efectuades i, per tant, la seva opció és que tots aquells infants que, malgrat les
seves famílies ho hagin sol·licitat, no puguin accedir a una plaça d’una escola pública siguin escolaritzats en una
escola concertada.
De fet, algunes d’aquestes famílies ja han rebut una notificació del Departament d’Ensenyament en la qual se les
informa de quines són les 35 places de P3 disponibles a les que poden optar i, d’aquestes 35 places, tan sols una
correspon a una escola pública, la qual cosa ha provocat una forta indignació entre aquestes famílies que no volen
renunciar a la plaça pública que els correspon.
De confirmar-se aquesta decisió del govern de la Generalitat aquest estaria conculcant un dret del què, quan l’hi
ha convingut, n’ha fet bandera: El dret de les famílies a triar el centre a on escolaritzar els seus infants.
A més, i tal i com també es va comentar en el mateix Consell Escolar Municipal, al Masnou en els darrers anys i al
llarg de tot el curs escolar, s’està produint un important augment en la demanda de places de matrícula viva que
corresponen a les famílies que, per un o altre motiu traslladen la seva residència al nostre municipi.
Si a tot això afegim l’augment en les llicències de construcció de nous habitatges que s’està produint en els dos
darrers anys, entre els què cal ressaltar els 145 que s’estan acabant de construir a l’Illa Centre i que seran lliurats
abans de finalitzar 2018, és ben clar que, en un futur molt proper, l’actual oferta educativa al Masnou serà
insuficient per acollir les noves demandes i que, per tant, cal modificar-la de manera urgent per tal de donar
cabuda a aquestes futures demandes.
Davant aquesta problemàtica, l’Ajuntament del Masnou, en el marc de la Taula Mixta de Planificació Escolar i
escoltada la comunitat educativa, té quelcom a dir en relació a aquesta situació. Per això ICV-EUiA demanem al
govern municipal una major implicació a l’hora de cercar solucions als possibles problemes que el previsible
creixement demogràfic del Masnou en els propers anys pot comportar per a l’escolarització al nostre municipi.
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ICV-EUiA creu que per afrontar aquesta situació cal treballar amb dos objectius:
El primer, i a molt curt termini, respectar la voluntat de les famílies que, per al curs 2018-2019, optin per
escolaritzar els seus infants a les escoles públiques del municipi i, per tant, aconseguir per a totes i
cadascuna d’elles les places escolars de P3 necessàries. En conseqüència, cal augmentar l’actual oferta de
places públiques a P3 per al curs vinent de manera que la nova oferta pugui assumir l’actual demanda i, a
més, la que es pugui produir al llarg del curs. Aquest augment de places, en opinió del nostre grup, no pot
provenir en cap cas d’un augment en les ràtios actuals, absolutament incompatibles per aconseguir una
educació de qualitat, ni tampoc d’oferir places públiques a aquestes famílies en un altre municipi. La
solució passa per augmentar en un grup, fins a 7, els 6 grups actuals que ofereixen les escoles públiques
del municipi.
El segon, dissenyar una oferta pública per al futur proper, cursos 2019-2020 i següents, que sigui suficient
per atendre les demandes d’escolarització que es puguin produir en els propers anys en els diferents
nivells educatius.
Es per tots aquests motius que el Grup Municipal d’ICV-EUIA proposa que l’Ajuntament Ple prengui els següents
ACORDS:
Primer.- Instar el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a, en el marc de la Taula Mixta
de Planificació Escolar i conjuntament amb l’Ajuntament del Masnou, realitzar un estudi per determinar quines
seran les necessitats de places escolars en l’educació infantil, primària i secundària per als propers cursos
escolars.
Segon.-Instar el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a, un cop finalitzat l’estudi
anterior, en el marc de la Taula Mixta de Planificació Escolar i conjuntament amb l’Ajuntament del Masnou,
planificar les actuacions a realitzar per tal de poder atendre les necessitats que se’n derivin del mateix, entre
les quals s’inclogui l’ampliació d’alguns dels centres públics actualment existents o la construcció d’altres si
aquesta fos necessària.
Tercer.- Instar el Departament d’Ensenyament a atendre les demandes de les famílies afectades i donar una
solució urgent a la problemàtica generada per la insuficient oferta de places públiques de P3 al Masnou per al
curs 2018-2019, augmentant en 1 grup l’actual oferta educativa de 6 grups corresponents a les escoles
públiques del nostre municipi.
Quart.- Instar el govern municipal a donar suport i acompanyar les famílies afectades per la manca de places
de P3 en escoles públiques, en les seves gestions davant el Departament d’Ensenyament adreçades a
aconseguir una plaça de P3 a una escola pública del Masnou per als seus infants.
Cinquè.- Traslladar aquests acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als
membres del Consell Escolar Municipal i a les famílies afectades i fer-los públics a través dels mitjans habituals
de comunicació de l’Ajuntament.
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