A LA MESA DEL PARLAMENT
Joan Ridao i Martin, Portaveu, Carme Porta i Abad i Josep M. Freixanet i Mayans,
diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el
que preveu els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenta la següent
Proposta de Resolució sobre el procés de matriculació i la supressió de grups a les
escoles públiques de Gavà
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Durant l’etapa que va entre la fase de pre-inscripció i la de matrícula a les escoles de la
ciutat de Gavà es va rebre la notícia que la direcció de Serveis Territorials
d’Ensenyament del Baix Llobregat-Anoia havia decidit el tancament de 3 grups, en
concret:
- Grup de P3 de l’escola Jacme March
- Grup de 5è de l’escola Jacme March
- Grup de 5è de l’escola Eramprunyà
En el cas dels grups de 5è, a l’escola Jacme March hi havia 27 pre- inscripcions, i a
l’escola Eramprunyà 28. El tancament dels grups significa augmentar el nombre
d’alumnes per aula per sobre dels 25 previstos legalment.
Posteriorment, en el cas del grup de 5è de l’escola Eramprunyà es va rectificar i es va
decidir mantenir el segon grup.
El tancament de grups en determinades escoles provocat l’expulsió del sistema públic
una sèrie d’infants, que en no trobar plaça en escoles públiques adients a les seves
necessitats (proximitat, etc.), han hagut de matricular-los en escoles privades
concertades.
Davant d’aquests fets, la Federació d’AMPA d’escoles públiques de Gavà, que té un
representant en la Comissió municipal d’escolarització, tan aviat com es van conèixer la
notícia van efectuar diferents accions:
-

Escrit als Serveis Territorials Baix Llobregat-Anoia
Escrit a la Comissió d’escolarització de Gavà
Escrit a la Directora dels Serveis Territorials Baix Llobregat-Anoia
Escrit al Conseller d’Educació

Hores d’ara encara no han tingut resposta a aquests escrits
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
presenta la següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta al Govern a:
1.- Obrir un procés de diàleg amb la Federació d’AMPA d’escoles públiques de Gavà
que doni resposta satisfactòria a totes les parts.
2.- No suprimir cap grup fins que s’arribi a una solució a la problemàtica creada
3.- Continuar defensant l’escola pública i de qualitat d’acord amb la Resolució del
Parlament de Catalunya 630/6
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