
 

 

En Josep Maria Puig i Vall, com a portaveu del grup comarcal d’ERC-AM al Consell 

Comarcal del Pla d’Urgell, a l’empara del que disposa el Real Decret 2568/86 de 28 de 

novembre, Reglament d’Organització i Funcionament de Règim Jurídic de les Entitats 

Locals i els articles 18, 45, 46 i 47 del Reglament Orgànic Comarcal del Pla d’Urgell, 

presenta la següent moció, per tal que, si així ho considera el ple, sigui debatuda i 

votada en la sessió ordinària del dia 14 de maig de 2018 del Ple comarcal. 

 

MOCIÓ AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA “SOBRE L’OFERTA EDUCATIVA DE 

SECUNDÀRIA AL PLA D’URGELL” 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

L’Administració educativa té la responsabilitat de planificar l’oferta de places escolars 

de secundària en el centre o centres als quals adscriu les escoles de primària. Aquesta 

planificació ha de garantir una plaça escolar per a tot l’alumnat que cursa 6è de 

Primària, independentment de l’opció que finalment escullin els pares o tutors legals. 

Les Escoles:  Arnau Berenguer d’El  Palau d'Anglesola, Joaquim Palacín de 

Bellvís, La Bassa de Torregrossa, Minyons d'Urgell de Fondarella, Ramon Farrerons 

de Bell-lloc d'Urgell i Sant Miquel de Miralcamp, estan  adscrites a l’Institut La Serra de 

Mollerussa, i aquesta és la seva única adscripció. Per això cal que l’Institut La Serra 

garanteixi una plaça escolar per als infants de les escoles adscrites. 

Entre el 70 i el 94% de l'alumnat d’aquestes escoles (89 de 107 alumnes) han escollit 

l'Institut La Serra per cursar l'educació secundària obligatòria el curs 2018-2019.  

La previsió d’escolars de primària adscrits a l’Institut La Serra per als propers 9 cursos 

se situa entre 109 i 122 alumnes, als quals cal sumar-hi els possibles repetidors o 

alumnat amb necessitats educatives no adscrits però que hi tinguin preferència. Per la 

qual cosa, l’oferta necessària de grups és de quatre. 

La proposta dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Lleida per al curs 2018-19 i 

següents és de tres grups, oferta clarament insuficient per garantir-hi l’escolarització 

dels nostres joves.  

Aquest canvi en els criteris que tradicionalment s'han aplicat per a l'oferta de grups en 

el moment de començar el procés de preinscripció només s’entén des de la voluntat de 

modificar la planificació escolar i desplaçar alumnat als centres de Mollerussa, per 

justificar la seva construcció, la seva ampliació o per canviar-ne la configuració 

socioeconòmica. 

Aquesta política dels Serveis Territorials  comporta una pèrdua de qualitat en el servei 

educatiu en el sentit que castiga l'alumnat de l'Institut La Serra a ràtios molt per sobre 

de la resta de centres públics del territori i disminueix els marges de gestió en oferta 

curricular o en la implementació de mesures d'atenció a l'alumnat.  

L’article 16 del Decret 132/2010 estableix que una unitat escolar (grup-classe) a 

educació secundària obligatòria haurà de tenir, com a màxim, 30 alumnes. De 

mantenir-se aquesta proposta, la ràtio per aula se situaria al voltant de 33 alumnes, 

suposant un increment del 10%, cosa que suposa un ús abusiu de l’increment de ràtio, 



 

 

ja que aquesta excepció està prevista per atendre necessitats immediates 

d’escolarització de l’alumnat d’incorporació tardana. 

A més a més, la proposta dels serveis territorials de no garantir a l'inici del procés una 

plaça per a tot l'alumnat adscrit contradiu el dret dels pares d’escollir centre i els 

empeny a altres opcions. 

Per tot això exposat, es proposa al Ple del consell Comarcal del Pla d’Urgell, que 

s’accepti el caràcter d’urgència de la moció per tal que es pugui debatre i aprovar els 

següents: 

ACORDS 

 

Primer: Exigir als Serveis Territorials d'Ensenyament a Lleida i a la Direcció General 

de centre públics que mantingui els quatre grups a l’Institut La Serra per garantir que 

totes les famílies de les escoles adscrites tinguin el dret a disposar-hi d’una plaça 

escolar d’Educació Secundària Obligatòria. 

Segon: Oposar-se a qualsevol proposta de modificació de l’adscripció de les escoles 

que actualment estan adscrites a l’Institut de la Serra, si això suposa el decreixement 

de grups de l’Institut La Serra per justificar l’increment als centres públics de 

Mollerussa. 

Tercer: Evitar, si es donen les circumstàncies, que es distribueixi en centres distints 

l’alumnat de les escoles actualment adscrites a l’IES La Serra, tant si és a proposta de 

la planificació feta des de Serveis Territorials d'Ensenyament a Lleida com si és a 

resultes de falta de llocs escolars a l’Institut La Serra a causa de la reducció de grups. 

Quart. Que atenent a la normativa educativa de Catalunya, en especial a la Llei 

d’Educació del 2009, a l’hora d’aprovar la programació de l’oferta educativa i el mapa 

escolar comarcal, es tingui en compte els òrgans de consulta i participació prèvia com 

ara els Consells Escolars, les AMPES i altres òrgans de representació local i 

comarcal... 

Cinquè. Comunicar aquest acord al Departament d’Ensenyament, als consells 

Escolars, AMPES de les Escoles i Instituts i als ajuntaments de la comarca.   

 

Mollerussa, 14 de maig de 2018 

 

 

Josep Maria Puig i Vall 
Portaveu 
Grup ERC- AM al Consell Comarcal del Pla d’Urgell 


