
MANIFEST UNITARI EN DEFENSA DE LA IGUALTAT
D’OPORTUNITATS I DRETS DELS NOSTRES ALUMNES.

Amb aquest escrit volem donar visibilitat a una sèrie de gestions POC
TRANSPARENTS que s’han anat fent per part del Departament i que
perjudiquen directament als nostres fills i filles en relació a l'accés
igualitari a l’ESO i, de retruc, a la conciliació i a l’economia familiars:

1. Inicialment, a l’Institut Bosc de la Coma, institut adscrit a l’escola
de Sant Roc d’Olot, hi havia 116 places ofertades (de les quals 16
són places NEE) i 142 preinscrits. En saber això, es va realitzar
una primera reunió amb l’alcalde, la regidora i la tècnica de l’IME
per veure com afrontar que 26 alumnes quedaven fora de l'Institut
triat en primera opció. Era un nombre tan considerable que
constituía per si sol un grup classe.
Proposàvem que es podria augmentar una línia a l’institut i
aconseguir que ningú quedés exclós, buscant un espai de l’institut
com s’ha fet amb les mesures COVID o instal·lant un barracó. Tot i
ser una competència i per tant decisió exclusiva del departament
d’Educació, es va fer aquesta proposta als nostres interlocutors
locals perquè es traslladés al departament, ja que no tenim canal
comunicatiu directe.

En la mateixa reunió, se’ns van aclarir els números i se’ns va dir
que dels 142 preinscrits, s’havien de restar les 5 preinscripcions
realitzades fora de termini i les 4 prescripcions que provenien de
centres no adscrits, per tant, quedaven 133 sol·licituds “vàlides”
que havien escollit l’IES Bosc de la Coma en primera opció, i
respecte les 116 places totals ofertades, quedaven afectats 17
alumnes, no els 26 que inicialment nosaltres comptàvem. Aquests
criteris també han estat exposats així pels Instituts en les reunions
prèvies, sempre s’ha afirmat per part de tots els interlocutors que
les sol·licituds fora de termini i els de centre no adscrit quedaven
“fora de joc”.



A continuació, de forma totalment sobtada i contrària a tota la
informació oficial que s’havia rebut fins a llavors, es van afegir 4
places NEE i 4 places més de les quals no en sabem ben bé
l’explicació (segons la seva informació és un error informàtic que
va deixar fora 8 alumnes de la Vall i que havien d’entrar sí o sí
perquè ells només tenen aquest centre adscrit).

2. Per tant, en l’impas entre la llista de sol·licitants i la llista
d’admesos, es creen 4 places més, passant a ser la oferta de 120
places, totes NEE, i en un altre segon impàs, es tornen a
augmentar les places a 124. Per tant, en pocs dies de diferència i
sense explicacions al respecte, es passa d’una ràtio de 29, a 30 i
posteriorment a 31.

3. Quan el dia 10 de juny es varen publicar les llistes definitives, es
va poder constatar que aquest augment de ràtios no ens
beneficiava en res, perquè de forma totalment inexplicable han
tingut accés al centre alumnes preinscrits fora de termini,
amb menys punts, sense centre adscrit i amb número de
desempat més baix. Pot ser pitjor el panorama? Tots aquests
alumnes han passat davant dels nostres fills, i a dia d’avui
encara estem esperant una explicació oficial a aquesta
barbàrie de llista d’admesos. Què hem de creure que totes
aquestes maniobres obeeixen a alumnes que se’ls atorga en
l’últim moment diagnòstic de NEE?

4. A tots aquests alumnes que han entrat passant al davant de
tothom, se’ls ha trucat demanant si volien anar al Bosc de la
Coma, mentre que als alumnes que havien fet bé tots els passos i
dins dels terminis establerts, estan esperant en la llista d’espera i
sense que ningú els hi hagi dit res.

5. Quan s’ha intentat contactar amb el DEPARTAMENT, sempre hi
ha hagut respostes protocol·làries i evasives: “us heu d’esperar a
que surtin les llistes definitives el dia 10 i fer les reclamacions”
(massa tard per reaccionar). O respostes automàtiques fetes per
un programa informàtic, com la que varen rebre l’Amipa i



l’Associació de veïns, quan varen redactar una carta formal que
s’ha anat traspassant de departament en departament però que
no ha tingut resposta clara. Perquè tinguem clar que no més
només un problema de actualment 3 families, sinó de tota una
escola i tot un barri.

6. Dels tres alumnes que ens han quedat fora, en Yasdeep Singh,
l’Abril Rincón i en Lluc Fornos, dos d’ells viuen a 200 metres de
l’Institut, i tot i ser un criteri legalment establert, el criteri de
proximitat no té, doncs, un valor real. És just, això? Dóna igualtat
d’oportunitats a tots els alumnes?

7. A dos dels tres alumnes que han quedat fora de la primera opció,
se’ls ha donat la tercera opció d’institut, a resultes de com s’ha dit
tothom els hi ha passat per davant.

8. La informació que es va fer arribar a les famílies a les portes
obertes dels instituts ha estat deficient en el sentit que es va
comentar que el criteri d’adscripció donava plaça segura al centre
escollit en primer terme. Per tant, falta informar rigorosament a les
famílies de com funcionen les ADSCRIPCIONS.

9. No estem d’acord amb la nova ZONIFICACIÓ. Com pot ser que
sigui una bona opció pel Departament que l’IES Bosc de la Coma
absorbeixi la demanda dels barris de Bonavista, Pequin, Sant Roc
i alumnes de la Vall? És d’una obvietat tant aplastant que aquesta
zonificació deixa alumnes fora, que exigim una revisió d’immediat.

10. Hem de pensar en la part EMOCIONAL que implica separar
només a tres alumnes de la resta dels seus amics/gues de classe.
Es respecta la salut emocional dels nens i nenes? I el seu
creixement en la independència i la maduresa? Es respecta la
conciliació familiar, tant en boca dels polítics?



11. També hem de tenir en compte el factor mobilitat sostenible que
tant volem promoure des del barri (bicibus) com des de la ciutat i
suposem que des de la Generalitat també. Es respecta l’opció de
vida de barri i la cohesió de comunitat de barri d’aquestes
famílies?

Exigim una resposta dels responsables d’aquesta situació, del
Departament d’Educació, i concretament del Sr. Manyé, que s’aclareixin
les irregularitats, se’ns donin per escrit i es faci un estudi pormenoritzat
de cada cas i els tres alumnes que han quedat fora d’aquesta manera
tant arbitrària tinguin accés al Bosc de la Coma, que són en Yasdeep
Sing, l’Abril Rincón i en Lluc Fornos.

Families afectades
AMPA Escola Sant Roc
AAVV Sant Roc


