
 

MOCIÓ SOBRE LES LÍNIES DE P3 AL BAIX LLOBREGAT 

Atès que l’educació és un dret de totes les persones, reconegut en el nostre 

ordenament jurídic i en l’ordenament internacional.  

Atès que l’educació és una realitat fonamental de tota comunitat nacional, ja que 

esdevé el factor principal en la generació de capital humà, contribueix al creixement 

del capital social i és un element de cohesió social i cultural per mitjà de la igualtat 

d’oportunitats. 

Atès que l’educació és, doncs, la porta obligada a la realització personal i al progrés 

col·lectiu; és la palanca que fa possible la superació dels condicionants personals, 

socials, econòmics i culturals en origen; és la clau de les oportunitats per a superar les 

desigualtats i per a descobrir i aprofitar tots els talents de la societat. 

Atès que l’educació és el mitja per transmetre i, al mateix temps, de renovar la cultura i 

els valors que la sustenten, d’extreure les màximes possibilitats de les seves fonts de 

riquesa, de fomentar la convivència democràtica i el respecte a las diferències 

individuals, de promoure la solidaritat i evitar la discriminació, amb l’objectiu 

fonamental d’aconseguir la necessària cohesió social.  

Atès que l’educació és el mitja més adequat per a garantir l’exercici de la ciutadania 

democràtica, responsable, lliure i crítica, que resulta indispensable per a la constitució 

de societats avançades, dinàmiques i justes. Per aquest motiu, una bona educació és 

la major riquesa i el principal recurs d’un país y dels seus ciutadans. 

Atès que només un sistema educatiu públic fort pot garantir aquesta tasca en 

condicions d’igualtat de condicions per a tots els nens i nenes. 

Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el 5 d’abril d 2016 diverses resolucions 

instant al Govern a : 

a) No suprimir cap línia ni cap aula de P3 als centres escolars públics del Baix 

Llobregat per al curs 2016-2017. 

b) Abaixar la ràtio d’alumnes per classe en els grups de P3 per a garantir la 

qualitat de l’educació als centres escolars del Baix Llobregat en el curs 2016-

2017. 

c) Mantenir la oferta actual de preinscripcions per al proper curs escolar al 

sistema públic d’educació de la comarca per garantir que les famílies puguin 

triar entre els diferents models educatius existents . 

 

Ates que la majoria d’Ajuntaments de la Comarca van aprovar als Plens del primer 

trimestre  de 2016 mocions de rebuig contra el tancament de línies de P3 a cada una 

de les localitats i a tota la comarca on es manifestava  el rebuig a les intencions 

transmeses pels Serveis Territorials d’Ensenyament del Baix Llobregat segons les 

quals es proposa la desaparició de línies de P3 al curs 2016-2017 i al 2018-2019, tot 

demanant als Serveis Territorials del Baix Llobregat que, per escrit, descartin aquesta 

iniciativa”. 

 

 



 

 

Atès que els Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya havia anunciat a la direcció 9 escoles de tota la comarca de moment abans 

de la preinscripció, que pel proper curs tancarà una de les dues línies del centre per a 

alumnes/as de P-3. 

Atès que el descens de la natalitat, sumat a la marxa de famílies immigrants que 

tornen als seus països o busquen feina en altres llocs motivant el trasllat de la unitat 

familiar, farà que en un futur proper el problema sigui més greu, i pugui afectar a més 

escoles i fins i tot eliminant alguna línia sencera, o en el pitjor dels casos, tancant 

escoles. Tot i que hi ha dades i projeccions demogràfiques que indiquen una inversió 

d’aquesta tendència i que el problema no només afecta i afectarà a tota la comarca . 

Atès que posar la mirada, exclusivament en termes economicistes per a la reducció de 

costos, és tancar-nos a replantejar i proposar un altre escenari molt més positiu, obert, 

progressista i social. Ja que sustentar la decisió només en l’estalvi econòmic tancant 

grups és una postura que perd el sentit més estricte de l’educació, que és fomentar 

l’aprenentatge i el desenvolupament integral de la persona, per a esdevenir ciutadans i 

ciutadanes crítiques, formades i compromeses amb el futur. 

Atès que el tancament de línies de P3 es fa només en termes econòmics per reduir 

costos sense tenir en compte el foment de l’aprenentatge, la millora i qualitat del 

sistema d’educació públic i els beneficis de l’alumnat si es disminueixen les ràtios. 

Atès que el tancament de línies de P3 suposarà la reducció de plantilla de mestres i 

conseqüentment acomiadaments de personal al servei de les activitats extraescolars, 

com ara monitors de menjador i de lleure. 

Atès que en aquesta conjuntura per la baixada de natalitat es podria aprofitar per anar 

a aconseguir paulatinament la reducció de ràtio a 20 alumnes per grup, fet que 

suposaria una millora innegable al sistema d’educació públic, apropant-nos a les 

mitges d’estats europeus amb major inversió educativa i millors resultats. 

Atès que la inversió segons la Llei d’Educació Catalunya recollida a la seva 

presentació i disposició final segona hauria de ser del 6% del PIB i actualment estem 

entre un 2,8 i un 3% depenent de la font consultada. 

Atès que molts instituts de la comarca tenen carències i deficiències importants en la 

seva estructura i edificacions ja que des de fa anys no s’inverteix en ells. 

Atès que són les pròpies famílies o les direccions dels instituts qui estan assumint les 

reparacions i millores en les edificacions així com la inversió en material i equips 

informàtics. 

Atès que denunciem manca de planificació del Departament d’Ensenyament, als fets 

d’obertura de grups d’aquests curs ens remetem, així com  la massificació dels 

instituts de la comarca ja que estan per sobre de la ràtio. 

Atès que incrementar les ràtios a les classes i crear línies bolets als instituts hauria de 

ser una mesura excepcional   

Atès que l’educació de persones adultes a la comarca cobreix una necessitat 

imprescindible i que sovint està infrautilitzada per manca de visibilitat  que comporta 

desconeixement de persones i col·lectius que en podrien fer us. 



 

 

ACORDS 

1. Manifestar rebuig a les intencions transmeses pels Serveis Territorials 

d’Ensenyament del Baix Llobregat segons les quals es proposa la 

desaparició de línies de P3, tot demanant als Serveis Territorials del Baix 

Llobregat que, per escrit, descartin aquesta iniciativa. 

2. Exigir al Departament que faci efectiva una reducció de les ràtios fins a 20 

alumnes per als nous grups de P3 i garantir el manteniment de les 

plantilles de treballadores i treballadors actuals. 

3. Demanat al Departament d’Ensenyament que apliqui les mateixes regles de joc 

per a l’escola pública i per l’escola concertada, per tal de mantenir l’equilibri 

d’obligacions tal i com estableix la LEC. 

4. Reiterar l’oposició i la no col·laboració amb el Departament d’Ensenyament en 

el cas de mantenir la seva política de tancament d’aules. 

5. Demanar al Departament reduir la ràtio als instituts i crear les unitats 

necessàries i en condicions per evitar la massificació. 

6. Demanar que el Departament d’Ensenyament faci les inversions oportunes per 

millorar les instal·lacions dels instituts de la comarca de manera urgent. 

7. Exigir al Parlament i a la Generalitat incrementar la inversió fins arribar a assolir 

el 6% del PIB recollit a la Llei d’Educació de Catalunya. 

8. Traslladar els presents acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat 

de Catalunya i els seus Serveis Territorials corresponents, als grups 

parlamentaris del Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes 

(FMC i ACM), a la FAPAC, al Consell Escolar Municipal, a les AMPAS del 

municipi, al Fòrum Social i als Síndics de Greuges de la comarca del Baix 

Llobregat, així com a totes les organitzacions sindicals amb representació 

en l’àmbit educatiu del Baix Llobregat. 

 


