
MATARÓ, PER L'ESCOLA PÚBLICA  

La davallada demogràfica, una oportunitat per la mi llora de la qualitat 
educativa  
 
D’uns anys ençà, la nostra ciutat, ha experimentat una davallada demogràfica en 
el grup d’infants que inicien la seva escolarització a P3. 
 
Amb aquesta excusa, i la de la crisi, el govern de CiU ha respost reduint línies 
escolars per una banda i incrementant el nombre d'alumnes per classe a l’escola 
concertada, de 25 fins a 27 i més. 
 
Des dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
que, pel curs vinent, ens diuen que es tancaran 2 línies a la ciutat , mentre 
tornen a obrir la porta als increments d’alumnes a les escoles concertades, 
sense cap consideració per les decisions de la comunitat educativa de la ciutat i 
ignorant els resultats del procés participatiu obert a la ciutadania, engegat pel 
mateix ajuntament, i els acords presos per unanimitat al Ple Municipal. 
 
És l’hora de la qualitat! 
 
L’educació és un dret de tot infant, i el seu objectiu últim és el d’aconseguir que  
infants i joves puguin desenvolupar les seves capacitats i habilitats en un entorn 
adequat. L’atenció que puguin rebre, per part dels i les mestres, és fonamental.  

A més, l’escola, com agent educatiu ha de ser compensadora de desigualtats 
perquè qualsevol infant tingui igualtat d’oportunitats, per això té la responsabilitat 
d’oferir a tot l'alumnat allò que necessiten individualment per a integrar-se i 
desenvolupar-se en una societat plural i democràtica. 

Les decisions polítiques que, amb l’excusa de la crisi, ha estat prenent el govern  
van en sentit contrari. Han retallat oportunitats al sector d'infants i joves més 
desafavorits culturalment, econòmica i social, retallant el seu futur. 

A problemes encara no resolts del sistema educatiu s’hi han afegit, en els 
darrers anys: aules massificades, disminució del nombre de mestres, insuficient 
cobertura de les substitucions, que arriben tard o bé no arriben i reducció de 
serveis educatius a l’escola pública. Tot plegat suposa caminar endarrere, tornar 
a temps passats en què no es tenia present, o no es podia tenir present, la 
diversitat de l’aula.  
 
La ciutat de Mataró no és aliena a tot aquest procé s, de tancament de línies 
i augment de ràtios.  
 



És per tot això que, exercint el dret de ciutadania :  
- Volem expressar la nostra preocupació per l’empit jorament de les 
condicions educatives que s’ha viscut al nostre paí s i a la ciutat de Mataró 
en concret a partir de l’any 2010.  
 
- Exigim l’inici d’un procés que reverteixi les dec isions administratives 
motivades per les retallades pressupostàries en edu cació i aposti per un 
procés de millora de la qualitat dels nostres centr es educatius.  
 
A més, en aquest manifest “MATARÓ, PER L'ESCOLA PÚBLICA. La 
davallada demogràfica, una oportunitat per la millo ra de la qualitat 
educativa”, reclamem, per a Mataró i de cara a l’in ici del procés de 
preinscripció pel pròxim curs escolar 2015 – 2016:  
 
1. Que el Departament d’Ensenyament de la Generalit at de Catalunya, 
reconegui com a etapa educativa el primer  Cicle d’ Educació Infantil.   
Destinant aquells recursos necessaris, per a poder mantenir l’actual nivell 
de qualitat de les Escoles Bressol públiques.    
 
2. No tancar cap línia de P3 a la ciutat.  
 
3. Iniciar un procés de reducció de ràtios a les au les de P3, en aquells 
centres amb un percentatge més elevat d’alumnes amb  situació social i 
cultural desafavorida.  
 
4. No acceptar cap increment de ràtio d’alumnes per  sobre dels 25, a 
infantil i primària, en cap centre finançat amb fon s públics.  
 
5. Inici immediat de la construcció de l’Angeleta F errer.  
 
6. No acceptar la massificació dels centres de secu ndària actuals i iniciar el 
procés d’obertura d’un nou centre de secundària a l a ciutat.  
 
7. No acceptar cap increment de ràtio a les aules d ’ESO, per sobre dels 30 
en cap centre finançat amb fons públics.  
 
8. Cobertura de les substitucions dels docents des del primer dia,  a tota 
l’etapa educativa; des de l’Escola Bressol fins a s ecundària i Formació 
Professional.  
 
 


