
Cap tancament de grups 
a la pública mentre n’hi 
hagi de concertats 

L’evident baixada de natalitat dels infants que s’han 
de matricular a P3 representa una oportunitat per 
a la millora de la qualitat de l’educació pública. Una 
reducció de les ràtios, lluny de ser un mite, perme-
tria aquesta millora ja que es podria dedicar més 
temps a les necessitats i especificitats de l’alumnat.

Malauradament però, ja fa temps que es prefereix 
retallar les partides per a l’Ensenyament públic en 
comptes d’invertir en la millor eina per garantir un fu-
tur per a la ciutadania d’un país: l’educació. En aquesta 
inèrcia el Departament d’Ensenyament ha comunicat a 
molts municipis i ajuntaments l’obligatorietat de reduir 
l’oferta de sortida a les prematrícules de grups de P3, 
sempre de centres públics, un privilegi intolerable per 
a les escoles concertades a les quals mai no es redueix 
l’oferta abans de la primera decisió de les mares i pares 
sobre la preinscripció dels seus fills/es. Aquesta reduc-
ció de grups a la pública ajuda a blindar les concertades 
ja que algunes famílies, per assegurar-se un lloc pro-
per a la seva residència, es veuen forçats a escollir en 
primera opció per una concertada quan, si no es tan-
quessin grups a la pública, optarien pels grups no su-
primits. Així les escoles concertades tenen més senzill 
arribar (al final de tot el procediment d'inscripció) a 19 
alumnes als grups de P3, nombre per sota del qual se’ls 
trauria el concert educatiu. Aquest nombre contrasta 
altre cop, per privilegiat, amb el nombre que s’utilitza 
per la pública, a la qual sempre se li exigeix arribar als 
25 alumnes a tots els grups d’una zona o municipi per 
fer els càlculs per si es tanquen grups, sempre públics.

La nova Conselleria i el nou Govern s’han d’afan-
yar a canviar aquesta tendència pels següents motius:

• No discriminar l’escola pública. Fins i tot el síndic de 
greuges (a instàncies d’USTEC·STEs) ha trobat evidèn-

cies que avalen una possible discriminació a l’hora de 
tancar grups d’escoles públiques en comptes de fer-ho al 
sector concertat. En la seva investigació el síndic cons-
tata que l’oferta final per al curs 2014/15 va comportar la 
reducció de 36 grups de centres públics mentre només 
se’n va suprimir 1 en centres concertats. El síndic alerta 
que la decisió sobre en quin centre se suprimeix el grup 
pot tenir efectes sobre l’equitat en l’admissió d’alumnat 
i també sobre la reproducció de la segregació escolar.

• A USTEC·STEs estem plenament convençuts que 
la millor inversió  en educació és enfortir la xarxa de 
centres de titularitat i gestió públiques, ja que són els 
únics que poden garantir la igualtat d’oportunitats, 
l’equitat i la cohesió social. En aquesta línia,  USTE-
C·STEs promou la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 
per un Nou Sistema Educatiu on reclama l’increment 
del pressupost d’educació i la necessitat d’arribar a una 
única xarxa educativa pública, gratuïta, laica, demo-
cràtica, coeducadora i inclusiva des de l’escola  bres-
sol fins a la  universitat. Aquesta ILP està ara mateix 
en tràmit parlamentari i per fi s’ha aconseguit obrir el 
debat (durant molts anys silenciat) sobre la convenièn-
cia de la doble xarxa educativa en el país que volem, en 
proposar que en 10 anys els centres concertats passin 
a ser públics o romanguin privats sense subvencionar.

• Sobretot a secundària, adults i cicles formatius s'han 
de realitzar les inversions necessàries per a la creació 
i construcció de centres i aules necessaris per a l’eradi-
cació dels barracots.

El caràcter clarament polític de la presa de decisió dels 
tancaments pot deixar famílies i professorat en una si-
tuació d’incertesa sobre el seu futur i pot afectar el tre-
ball per l’equitat en l’àmbit educatiu. A més, en alguns 
casos  els tancaments  estronquen  projectes educatius 
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innovadors i coeducadors que funcionaven i que comp-
ten amb el suport de la comunitat educativa implicada.

USTEC·STEs (IAC) vol recordar que els pressu-
postos actuals prorrogats van destinar un incre-
ment del 17% respecte al 2014 a la dotació desti-
nada als concerts educatius mentre es mantenien 
retallades en partides destinades als centres públics.

Emplacem  la Conselleria d’Ensenyament, primera i da-
rrera responsable dels centres educatius públics, a enfor-
tir la xarxa de centres de titularitat i gestió pública, que 
són, precisament, aquells on pot accedir tot tipus d’alum-
nat. Si cal reduir l’oferta, s’ha de fer als centres concer-
tats, ja que la prioritat ha de ser sempre  l’oferta pública. 
 
USTEC·STEs ha donat, dóna i donarà el seu suport i 
convocarà les mobilitzacions que calgui als muni-
cipis que, conjuntament amb els pares i mares, es-
tan defensant les seves escoles davant l’atac que pa-
teixen per part del Departament, al qual exigim 
un canvi radical en la seva política de tancaments.

“Cap tancament de grups a la pública mentre n’hi 
hagi de concertats”

“Pel debat parlamentari de la ILP per un nou Sis-
tema Educatiu, reducció progressiva dels concerts 
escolars.” 
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DADES PERSONALS

Nom i cognoms                                                                                                   
NIF a a a a a a a a   a 
Data  de naixement a a      a a      a a                                 
Adreça                                              
Codi postal        Localitat                                                                    
Tel. fix a a a a a a a a a      mòbil a a a a a a a a a 
Adreça electrònica                                                                     

DADES PROFESSIONALS

Centre de treball                                                                       
Localitat                                                                                     
Situació laboral: definitivaa interinatge i substitucionsa     
provisional/expectativa de destinacióa   pràctiquesa   atura 
Col.lectiu:  inf/primàriaa secundàriaa  ptfpa  adultsa  
ser- veis

 

educatiusa privada a p. laborala universitata

DADES BANCÀRIES

Titular de la llibreta o compte corrent (nom i cognoms)                     
                                                                                                    
Sr./Sra. director/a: faci efectius, fins a nou avís, amb càrrec al meu 
compte, els rebuts que li siguin presentats pel sindicat USTEC.STEs 
a  nom meu.

CODI IBAN a a a a
CC a a a a      a a a a      a a     a a a a a a a a a a
Localitat, data                                                                                                

Signatura del titular
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