PROPOSTA DE MOCIÓ PEL MANTENIMENT DEL MAPA EDUCATIU DE
CASTELLDEFELS AMB LA CONTINUÏTAT DE TOTES LES SEVES ESCOLES I
INSTITUTS.
Assolir l’èxit educatiu és l’objectiu pel qual treballem plegats (Ajuntament, associacions,
barris, comunitat educativa i partits polítics), ja que l’educació esdevé una inmillorable
garantia d’equitat i d’igualtat d’oportunitats per als nostres infants i joves.
El mapa escolar determina el model d’ensenyament i la seva qualitat. Per això defensem
des de fa molt temps un mapa escolar estable, on tots els centres educatius —escoles,
escoles bressol i instituts— puguin desenvolupar els seus projectes de manera
coordinada tot garantint l’autonomia de centre.
Recentment, l’Ajuntament i l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Margalló
han tingut coneixement de la voluntat de la delegació territorial del Baix Llobregat de
reduir una línia de P3 al municipi i que aquesta reducció, molt probablement afectarà a
l’escola Margalló.
L’Ajuntament de Castelldefels, mitjançant el butlletí electrònic municipal, va manifestar la
seva oposició a aquesta mesura i va demanar al departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya que reconsiderés la seva intenció i apostés per la reducció
d'alumnes per grup per millorar la qualitat educativa.
Així mateix, les famílies de l’escola Margalló han iniciat tot un seguit d’accions per
manifestar el seu rebuig a la mesura de reducció d’una línia de P3.
Tant les famílies de l’escola Margalló com l’Ajuntament de Castelldefels considerem que
la descens de la natalitat ofereix una oportunitat única de millorar l’atenció a l’alumnat i, en
conseqüència, la qualitat de l’educació a través de la reducció de la ràtio d’alumnes per
aula. Aquesta mesura, a banda de la millora ja exposada, permetria garantir la continuïtat
de totes les línies de P3 al municipi.
El dia 10 de maig, reunits l’AMPA de l’escola Margalló amb representants de l’associació
de veïns de Can Vinader, l’associació de veïns de Vistalegre, l’associació de veïns del
Centre, la Federació Coordinadora d’AMPA de Castelldefels i representants dels diferents
partits polítics que integren el consistori (Movem Castelldefels, Partit Popular, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipa,
Ciutadans - Partido de la Ciudadania, Castelldefels si pot i Convergència i Unió) van
acordar que els partits representats al Ple presentessin una moció amb el suport de tots
els mencionats en base a diferents acords de consens.
Per tot això, els grups municipals de Movem Castelldefels, Partit Popular, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipa,
Ciutadans - Partido de la Ciudadania, Castelldefels si pot i Convergència i Unió, amb el
suport de la comunitat educativa de l’escola Margalló, la Federació Coordinadora d’AMPA
de Castelldefels i les associacions de veïns de Can Vinader, Vistalegre i Centre, acordem:

1. Demanar al departament d’Ensenyament que redueixi la ràtio d’alumnes per línia a
22 alumnes per classe.
2. Demanar al departament d’Ensenyament que mantingui l’oferta inicial de places de
P3 del municipi i, en especial, de l’escola Margalló.
3. Demanar als serveis territorials del departament d’Ensenyament que treballin
conjuntament amb l’Ajuntament i la comunitat educativa de Castelldefels per tal
d’establir un mapa escolar estable i flexible, que permeti treballar a tots els centres
educatius de la ciutat amb certeses de futur, de manera que puguin garantir
l’educació de qualitat que mereix la mainada de Castelldefels.
4. Demanar al Govern de la Generalitat que comenci els treballs per la reducció de
ràtios a 22 alumnes per grup en tot el país.
5. Traslladar l’esperit de col·laboració de la ciutat de Castelldefels i les seves entitats
als nostres Grups Parlamentaris, per tal de reproduir al Parlament aquesta unitat
quan es parli de l’escola Margalló i d’un mapa educatiu estable a Castelldefels.
6. Informar d’aquest acord al departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i als Grups Parlamentaris, així com a tota la comunitat educativa de
Castelldefels.
7. Requerir al Departament d'Ensenyament per que faci les inversions pendents a
l'Escola Margalló per tal de garantir la qualitat de les instal·lacions.
8. Instar al govern municipal a avançar els recursos econòmics que necessiti l'Escola
Margalló en cas que no ho faci la Generalitat de Catalunya de forma immediata.
9. Demanar a la Generalitat que cumpleixi la Proposta de la Resolució que insta al
govern a no tancar cap grup de P3 al Baix Llobregat.
10. Sol·licitar a tots els partits polítics que es comprometin a presentar en el Congrès
la proposta de modificació de la LOGSE per establir la ràtio màxima de 20
alumnes per aula a primària.

