
Què és A Cardedeu en volem 10? 

Som una plataforma integrada per ampes/afes, escoles  i famílies de Cardedeu, 

que treballa col·laborativament per fer possible la baixada de ràtios a les aules.  

Per què ara? 

El Departament d'ensenyament està optant per tancar grups de P3 a les escoles 

degut a la baixada demogràfica que s'està produint darrerament, en comptes 

d'aprofitar aquesta situació com una oportunitat  per  baixar ràtios, és a dir, el 

nombre d’alumnes per aula.  

Cardedeu és un municipi en creixement i amb un teixit associatiu i escolar com a 

centre vertebrador. Comptem amb 5 escoles públiques amb projectes 

diferenciats que han apostat per la innovació i la qualitat educativa i que són 

referent de projectes per a altres centres i municipis. Ja fa tres anys, però, que es 

tanquen grups de p3 i això està propiciant que hi hagi classes per sobre de la ràtio 

establerta. Es disminueix els recursos humans i econòmics a les escoles 

afectades i es redueix la possibilitat d'elecció de les família a l'hora de triar escola.  

Què demanem? 

● Baixada de ràtios (nombre d’alumnes per aula) i, per tant, la modificació            

de l’oferta publicada de places, passant dels 9 grups actuals a 10 grups de              

P3 amb 20-22 alumnes per aula.  

● El repartiment equitatiu i homogeni del nombre de places ofertades          

entre els cinc centres de Cardedeu, mantenint la qualitat de l’educació           

pública en tots els centres educatius.  

● El compromís signat que no es tancarà cap escola que tingui una línia al              

nostre poble. 

● Que el Departament doni suport  i respecti els projectes educatius del 

nostre poble i les famílies dels infants. Que aposti per la millora del 

sistema educatiu  facilitant  la consolidació dels projectes  d'innovació 

educativa iniciats ( i que amb pocs recursos  estan millorant  l'atenció 

educativa dels nostres infants). 

●  Que El Departament  prioritzi l'escola pública  per sobre de les escoles 

concertades.  

 

Com ho estem fent? 

 

● Denunciant la nostra situació als mitjans de comunicació (TV, premsa,          

vídeos i articles publicats al blog). 

● Fent difusió de la nostra demanda amb diversos actes reivindicatius al           

poble (berenar, reunions, xerrades...) i a través de la FAPAC. 

● Notificant a Serveis Territorials i al Departament d’Ensenyament el nostre          

malestar (cartes de les famílies, manifest ampes, recollida de signatures,          

carta al Síndic de Greuges...). 

● Recollint les propostes i queixes de les famílies sobre la situació actual. 

● Participació en la campanya de la FAPAC o CCOO de baixada de ràtios. 

 

Què pots fer tu? 
 

Informa’t a través del twitter @acardedeu10 i al blog 

acardedeu10.wordpress.com 

 

Apunta’t a alguna de les comissions de treball!  

Segur que hi pots aportar!  

tothom hi és benvingut! 

 

 

Posa’t en CONTACTE amb nosaltres a través del mail: 

acardedeu10@gmail.com 

 

Cada aportació suma! Fes sentir la teva veu! Col·labora! 

 

 



 

 

     

   

 

 

 

 

Segueix-nos: acardedeu10@gmail.com 

Twitter : @acardedeu10 

Blog: acardedeu10.wordpress.com 

 

A Cardedeu l’educació és una prioritat 
la baixada de ràtio és possible. 

 


