
   En resposta a les declaracions del departament d'Ensenyament, on desmenteix la limitació de 

places a P3 al medi de comunicació de La Vila a 10 d'abril de 2019, fem constar la nostra 

discrepància envers les afirmacions realitzades i és per això que exposem: 

 

 

1-El departament d'Ensenyament es contradiu a l'hora d'afirmar que no hi ha limitació de places, ja 

que en el document oficial s'indica clarament que s'oferten 10 places a P3, 0 NEES i 0 a la resta de 

cursos. D'aquesta manera es condiciona la decisió dels pares que no són d'aquest Municipi a triar la 

nostra escola i han de buscar una alternativa per por a perdre la plaça, i directament es nega el dret 

dels pares amb nens amb NEE (necessitats especials) els quals, ja directament ni ho intentan al 

veure que no hi han places per ells. Per aquest motiu s'han perdut preinscripcions que en un principi 

haguéssin escollit la nostra escola com a primera opció. 

 

2-Ensenyament argumenta que l'oferta inicial es deguda a una “previsió de la planificació”. Aquesta 

previsió no té en consideració els nens de les poblacions properes que suposen un 30% dels nens de 

la nostra escola, ja que al limitar les places a 10 tenen prioritat els nens censats a la Batllòria podent 

deixar sense plaça els nens que vinguin de la resta de pobles. 

 

3-Considerem que les places ofertades a l'escola Montnegre ocasiona un greuge comparatiu amb la 

resta d'escoles del Municipi, ja que, tal i com s'indica a la carta que ens va enviar el director dels 

serveis territorials, s'ens considera un barri de Sant Celoni, i com a tal, s'hauria de tenir en compte el 

cens de Sant Celoni (18.000 habitants) i comptar tots els nens que s'han de matricular a P3 i fer un 

repartiment equitatiu de les places, d'aquesta manera s'assegura que una escola no tingui dues linies 

i una altre cap. El que volen forçar així és no superar el llindar de 21 nens entre P3 i P4 per tal de 

juntar els dos cursos i retallar en un docent. 

 

4-A la reunió que vam tenir amb els serveis territorials ens van explicar com seria la metodologia a 

aplicar per tal que al juntar els dos grups no suposés una contrarietat en el seu desenvolupament ni 

en l'assoliment dels continguts i que estaria cobert dels docents necessaris en tot moment. En canvi, 

per part de la direcció del centre això ha quedat en entredit, ja que ens assegura que amb els 

recursos  disponibles actualment això seria totalment inviable, per no dir impossible. 

 

5-Entenem també que la tardança a l'hora de comunicar les places per part dels SSTT ha sigut una 

decisió presa deliberadament per tal de no poder reaccionar a temps i així dur a terme les retallades 

en RRHH a l'escola. 

 

SOL·LICITEM: 

Que  no es porti a terme juntar les classes de P3 i P4, ja que no hi ha hagut una planificació 

adient per part dels Serveis Territorials ni una informació transparent ni fiable a les famílies i al 

centre educatiu, donant informació contradictòria a cada moment. 

Que com a mínim es necessitarien 2 o 3 anys de seguiment de la demografia per tal de poder dur a 

terme un canvi d'aquesta índole, ja que hi ha una previsió de creixement demogràfic a curt termini 

que no s'ha tingut en compte. 

 

 

La Batllòria a 10 d'abril de 2.019 

 

Atentament, 

l'Equip de l'Ampa. 

 

 


