
MANIFEST CONTRA LA DECISIÓ DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ QUE 

AFECTA A LES FAMÍLIES DE L'ESCOLA DE SANT ROC AMB FILLS I FILLES 

QUE HAN DE REALITZAR LA INSCRIPCIÓ A L'ESO

El Departament d’Educació ha pres la decisió d’efectuar uns canvis en els criteris d’adscripció als 
Instituts d’Educació Secundària i baremació. Els quals afecten algunes de les escoles públiques de 
primària de la ciutat d’Olot, entre elles, l’escola de Sant Roc.

Aquests canvis comporten una nova situació: la possibilitat que hi hagi alumnes que no podran 
accedir a una plaça a l’institut de proximitat, el Bosc de la Coma. Per tant, hauran de cursar els 
estudis de secundària a l’Institut Montsacopa, un centre que es troba a l’altre extrem de la ciutat. 
Malauradament, amb les dades d’aquest any a la mà, és fàcil veure que un nombre indeterminat 
d’alumnes que, actualment estan cursant l’últim curs de primària a l’escola de Sant Roc, els hi 
pertocarà desplaçar-se lluny del seu entorn per optar a una plaça pública d’ensenyament secundari. 

Des de l’AMPA de l’escola de Sant Roc som conscients que l’entrada d’un nou institut de secundària 
en l’escenari educatiu de la comarca, pot provocar alguns canvis en la distribució dels alumnes, però 
no podem entendre com aquests canvis només afectin a unes escoles concretes d’Olot. Creiem que 
és una decisió discriminatòria, arbitrària, gens equitativa i que condiciona la igualtat d’oportunitats 
entre els i les alumnes de tota la comarca.

També creiem que va en contra de la mobilitat sostenible a la nostra ciutat, atès que es manlleva 
l’oportunitat que uns nens i nenes d’11 anys puguin anar a peu, amb patinet o amb bicicleta per arribar 
a l’institut.

Però el què més preocupa és com pot perjudicar la salut emocional dels nostres fills i filles, el fet de 
ser derivats a un centre diferent que la majoria del seu grup classe i del seu entorn conegut. Sabent 
com és de difícil en aquestes edats, el canvi que provoca el pas de la primària a la secundària.
Alhora, existeix una gran preocupació en moltes de les famílies que es poden veure afectades per 
aquesta situació, sobretot pel que fa a l’organització familiar: horaris, conciliació laboral, proximitat 
d’avis, tiets... 

Finalment, també volem mostrar el nostre malestar per la manera com es va dur a terme la reunió 
del dimarts 23 de febrer, amb les famílies dels alumnes de 6è. Pensem que es va vulnerar el dret a 
la informació, atès que no es van donar a conèixer tots aquests canvis referents a la inscripció. No 
es va deixar fer cap pregunta i per tant, considerem que va ser una reunió poc transparent. 

Per tots els motius expressats, manifestem la nostra indignació en no comprendre la decisió presa 
pel Departament d’Educació i comuniquem que properament anirem fent públiques accions 
previstes de reivindicació. 
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