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Sra. Carmina Pinya i Salomó 

Directora dels Serveis Territorials 

d´Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental 

C/ Churruca, 90 
08301 Mataró 

 
 
 
 
 

 
A Cardedeu, a 4 de maig de 2018 

 
 

Na  MARIA  SALAZAR  RODRÍGUEZ,  major  d´edat  i  amb  DNI   núm. 

, amb domicili ), 

telèfon i correu electrònic info.ampagranes@gmail.com, com 

a Presidenta de l´AMPA de l´Escola Ramon Macip – Dolors Granés de 

CARDEDEU, compareix davant aquest organisme i MANIFESTA: 

 

Que en relació amb la resolució d´aquest organisme de suprimir un dels 

dos grups de P3 del nostre centre per segon any consecutiu tot i l´acord 

adoptat fa tres anys a nivell municipal de fer rotació de pèrdua de grup, 

si s´escau, entre els cinc centres del municipi; decisió amb la qual l´AMPA 

del centre ja va mostrar la seva oposició mitjançant escrit de data 2 de 

març de 2018, i als efectes que es revoqui la referida resolució, en base a 

allò que s´exposa a les següents AL·LEGACIONS COMPLEMENTÀRIES: 

 

1) DADES DE PRE-INSCRIPCIÓ DE P3 ALS CINC CENTRE PÚBLICS DE 

CARDEDEU 

 
Havent acabant el període de pre-inscripció de nous alumnes de P3 

per a les 5 escoles del municipi de Cardedeu, les dades resultants de 

les sol·licituds de pre-inscripció de P3 als cinc centres públics de 

Cardedeu, en nombre i percentatge sobre l´oferta inicial, són les 

següents: 
 

Centre Oferta de 

places 

Preinscripcions Percentatge 

Germans Corbella 50 44 88% 

RamonMacip-Dolors Granés 25 32 128% 

Les Aigües 50 35 70% 

Can Manent 50 53 106% 

Mil·lenari 50 47 94% 
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Aquestes dades evidencien que la planificació de l´oferta de places 

no respon a les necessitats reals d´escolarització del municipi, atès 

que algunes de les escoles tenen un percentatge de demanda real 

molt més elevat en relació a l´oferta de places, i en canvi, d´altres 

tenen una oferta molt superior a les preinscripcions que acaben 

rebent. 

 

En el cas concret de l´escola Ramon Macip-Dolors Granés això suposa 

tanmateix que l´escola sobrepassi la ràtio màxima establerta, atès 

que les pre-inscripcions indicades ja cobreixen la oferta inicial de 25 

places i al llarg del curs s´afegiran alumnes de matrícula viva que 

incrementaran el nombre d´alumnes per grup, mentre que escoles 

amb un nombre similar de pre-inscripcions començaran el curs amb 

17 alumnes per grup de P3. 

 
Tot i les distorsions sobre la demanda real que ha provocat la 

comunicació de tancament definitiu d’una línia de P-3 per part de 

Serveis Territorials, en tant les famílies eren coneixedores de que l´oferta 

era de tan sols 25 places de P3, moltes d’elles han optat a inscriure’s a 

la nostra escola assolint un percentatge molt superior a l´oferta real, 

per la qual cosa considerem que moltes famílies veuen vulnerat el seu 

dret a elecció de centre docent. En canvi, d´altres escoles amb ofertes 

superiors no arriben a cobrir totes les places ofertades, motiu pel qual 

considerem que cal que els SSTT es replantegin tota l´oferta de places 

de P3 del municipi. 

 
 

2) ANTECEDENTS ESCOLA RAMON MACIP – DOLORS GRANÉS 
 

L´Escola Ramon Macip– Dolors Granés és hereva i continuadora de la 
primera escola pública de Cardedeu. 

 
És l’escola més antiga de Cardedeu i està situada al barri dels Estalvis, 

un barri cèntric i popular, que va acollir moltes famílies immigrades als 

anys 60, tenint un paper important en la cohesió social del barri i en la 

immersió lingüística. L´escola s´ha sabut renovar i tot just ara es troba 

recollint amb èxit els nous plantejaments pedagògics impulsats fa uns 

cinc anys per l’actual direcció. 

 
L´escola compta amb més de 81 anys de trajectòria educativa a 

Cardedeu i porta a terme un projecte pedagògic innovador i molt 

valorat per tota la comunitat educativa. Aquest projecte ha renovat i 

revaloritzat l’escola, amb tot el que això comporta pel que fa a 

l’enriquiment dels aprenentatges dels infants i l’oferta educativa del 

municipi. El projecte educatiu ha col·locat l’escola en primera línia 
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pedagògica i com a referent de projectes d’innovació i renovació en 

escoles que no son de nova creació. Emmarcat en el propi projecte, 

s’ha dut a terme una remodelació de tots els espais escolars adaptant- 

los a una nova mirada, en la que de nou l’escola és referència (els 

“contextos d’aprenentatge”). 

 

Tant la Direcció de l´escola, com les famílies i els propis infants s´han 

implicat en aquesta renovació, donant lloc a vincles valuosos entre 

tots/es els que formem part de la comunitat educativa. És per això que 

és una escola molt estimada i just fa tres anys la seva demanda anava 

en augment tant en primera com en segona opció per les famílies del 

municipi. 
 

Des de l’entrada de l’actual direcció el principal objectiu ha estat 

renovar els plantejament pedagògic inspirant-se en la història del 

centre, agafant allò millor que la tradició i la història ens ofereix i fer-ne 

innovació. 

 

L´actual curs 2017-2018, es va suprimir un dels dos grups de P3, i per 

segon any consecutiu es torna a tancar un grup de P3 a la nostra 

escola. Aquesta decisió no està motivada ni justificada, i donada la 

gravetat dels fets i la gran preocupació que ha generat dins de la 

comunitat educativa, l´AMPA de l´escola ha considerat adient elevar 

una queixa al Síndic de Greuges de Catalunya. 

 

3) GREUGE COMPARATIU I EFECTE DISTORSIONADOR 

 
Volem deixar constància del factor distorsionador que suposa l´oferta 

inicial de 50 places escolars de P3 en 4 de les escoles del municipi i 

de només 25 places a l´Escola Ramon Macip-Dolors Granés. 

D´aquesta manera les famílies que van fer la sol·licitud de pre- 

inscripció a P3 per al curs 2018-2019 no gaudien d´una veritable 

llibertat d´elecció, atès que a la nostra escola només s´ofertaven 25 

places, la meitat que a tota la resta, motiu pel qual moltes de les 

famílies que s´interessaven per entrar-hi, davant la menor probabilitat 

de fer-ho, ja no l´escollissin en primera opció tot i que el projecte 

pedagògic, la proximitat al centre o qualsevol altre factor, els hagués 

portat a fer-ho en igualtat d´oferta de places. 

 

Aquest greuge comparatiu es va fer palès a les jornades de portes 

obertes, on les famílies, tot i mostrar molt interès pel projecte 

pedagògic, també es mostraven preocupades perquè el nombre real 

de places ofertades -sense tenir en compte les ocupades per germans 

d´alumnes- és molt baix. 
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Per tant, a la pràctica moltes famílies, i mai sabrem quantes, ja han 

descartat pre-inscriure´s al nostre centre degut a les poques places 

ofertades i la certesa de que això serà així cada any, fins a tancar la 

línia completa. 

 
4) BAIXADA DE RÀTIOS I APERTURA D´UN SEGON GRUP DE P3 A L´ESCOLA 

RAMON MACIP –DOLORS GRANES 

 

A la llum de les dades exposades, deixem constància de la pertinença 
de la baixada de ràtios amb manteniment de 10 grups al municipi. 

 
Tanmateix, pel cas de que els SSTT no modifiquin la decisió inicial de 

prescindir d´un d´aquests grups, es fa evident que l´escola afectada 

no ha de ser novament la nostra i que procedeix una revisió d´aquesta 

decisió adoptada abans del procés de preinscripció, per no afectar el 

dret dels progenitors a la llibertat de tria de centre i projecte docent, 

per mantenir la qualitat de l´ensenyament a les cinc escoles i també 

per no causar un dany irreparable a l´escola Ramon Macip- Dolors 

Granés, sense cap justificació basada ni en la qualitat educativa del 

centre ni en l´interès de moltes famílies de matricular els seus fills en el 

nostre centre. 

 

En aquest sentit, fem constar que l´Ajuntament de Cardedeu dóna 

suport a aquesta petició, i demana que, en cas que la pèrdua d´un 

grup de P3 es consideri inevitable pels Serveis Territorials, que aquesta 

tingui caràcter rotatori i s´impedeixi que cap de les escoles que han 

sofert la pèrdua d´un grup de P3 la pateixi e nou. Aquest és el criteri 

que l´Ajuntament ha trobat més equitatiu per no causar un perjudici 

irreparable a cap dels centres afectats i així ho ha comunicat a SSTT. 

 
Considerant aquests fets, demanem que SSTT modifiqui la seva decisió 

envers al tancament d´un grup de P3 a la nostra escola, en el marc 

del que disposa l´article 5.2 del DECRET 75/2007, de 27 de març, pel 

qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en 

els ensenyaments sufragats amb fons públics: 

 

“Aquesta oferta inicial pot ser modificada pel 

Departament d'Educació en acabar els períodes de 

preinscripció, en funció de les necessitats 

d'escolarització i escoltats els òrgans de garantía 

d'admissió.” 
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Per tot això, 
 

SOL·LICITO: Que s´admeti aquest escrit i, tenint en consideració les dades 

de preinscripció d´alumnes de P3 del municipi de Cardedeu exposades, 

s´incrementi el nombre de grups de P3 per al curs escolar 2018/2019 de 9 

a 10 grups. 
 

Subsidiàriament, es sol.licita que no sigui l´Escola Ramon Macip-Dolors 

Granés la que es vegi afectada per segon any consecutiu amb la pèrdua 

d´un grup de P3, atès que la demanda de preinscripció en aquest centre 

és molt superior a les places ofertades, i, per tant, procedeix reequilibrar 

l´oferta en funció de les preinscripcions efectuades per tal de no deixar 

sense efecte el dret a lliure elecció de centre per part de les famílies de 

nous alumnes, tornant a un sistema de pèrdua rotatòria que fou acordat 

a nivell municipal. 

 
 
 
 

 
Signat: Maria Salazar Rodríguez 

DNI núm. 47.643.961J 


