
Carmina Pinya i Salomó 

Directora dels Serveis Territorials. 

d’Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental. 

Carrer Churruca, 90. 

08301 Mataró. 

 

Benvolguda Senyora, 

En nom de les famílies de l’escola Ramon Macip – Dolors Granés de Cardedeu 

us escrivim en relació a l’anunciat tancament d’un grup de P3 pel curs 2018-

2019 i d’una línia de l’escola fins que la natalitat no torni a augmentar. 

 

 

Exposem que: 

 

Som conscients que el municipi de Cardedeu viu un moment de davallada 

demogràfica,  però el Municipi té la sort de gaudir d’una situació educativa 

excepcional, amb 5 escoles públiques i de qualitat. Aquest fet és una 

oportunitat per millorar la qualitat educativa dels centres i no un argument per a 

justificar un tancament de grup, que per segon any consecutiu, es duu a terme 

a la nostra escola, no respectant així, l’acord pres entre SSTT i l’Ajuntament de 

Cardedeu (de rotació fet el 29 de gener i que va durar 24h) en el tancament de 

grups de les escoles de Cardedeu des de fa uns anys. 

 

Tenint en compte que l’escola Ramon Macip – Dolors Granés és l’escola més 

antiga de Cardedeu, amb una trajectòria de més de 80 anys i que ha sabut 

créixer i adaptar-se als temps amb innovació pedagògica i projectes educatius, 

com bé sabreu, referents a la comarca. 

 

I sabent i defensant que a Cardedeu l’educació és una prioritat. 

 

 

Demanem: 

La Modificació de l’oferta publicada de places, passant dels 9 grups 

actuals a  10 grups de P3,  entenent que la davallada de natalitat no hauria de 

ser un motiu de retallades sinó d’oportunitat per la millora educativa amb la 

conseqüent baixada de ràtios a les escoles.  

 

Una explicació raonada al canvi d’estratègia del Departament i al 

trencament del compromís amb l’Ajuntament de Cardedeu del dia 29 de gener 

de 2108 que ens ha portat a tancar de nou un grup de P3 i una línia de la 

nostra escola. Ens agradaria conèixer les raons que han donat força a aquesta 

mesura als nostres ulls molt injusta. Perquè, per 3r any consecutiu i sense 



ser l’escola amb menys demanda, vivim de nou el període de 

preinscripció amb incertesa i generant fractura social i desconcert entre 

les famílies. 

 

Ser escoltats en una entrevista personal per a poder transmetre les raons 

que fonamenten la nostra disconformitat i la frustració que moltes famílies 

sentim havent dipositat la nostra confiança en l’acord pres per part del 

Departament amb l’Ajuntament i les direccions de les 5 escoles de Cardedeu, 

respectant-la i acceptant-la quan hem hagut de fer-ho. 

 

El repartiment equitatiu del nombre de places ofertades entre els cinc 

centres de Cardedeu. Cal abaixar les ràtios a un nombre que permeti un  

desenvolupament més racional, equitatiu i qualitatiu de les tasques d’educació i 

que reconegui l’esforç continu que les escoles de Cardedeu han estat fent en 

matèria d’ensenyament al llarg dels anys. Sabem que s’estan assumint ràtios 

de fins a 27 alumnes per classe, massificant aules i amb conseqüències 

pedagògiques negatives. 

 

No ens conformem i que lluitarem fins on sigui necessari per a recuperar 

aquest grup partint de la defensa d’una educació de qualitat ja que amb aquest 

tancament no som només les famílies de l’escola Ramon Macip - Dolors 

Granés la que hi perdem sinó totes les famílies i  escoles de Cardedeu. 

 

Atentament,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Salazar 

Presidenta AMPA Ramon Macip – Dolors Granés 

 

Cardedeu, 26 de febrer de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



Els sota signants, famílies de l’escola Ramon Macip-Dolors Granés de 

Cardedeu, expressem el nostre rebuig als SSTT Maresme-Vallès Oriental 

de tancar un grup-classe de P3 per al proper curs 2018-19 i una línia a la 

nostra escola, no respectant així, l’acord pres entre SSTT i l’Ajuntament 

de Cardedeu de rotació en el tancament de grups a  les escoles fet el dia 

29 de gener del 2018. 
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