
 

ENS VOLEN CONVERTIR EN UNA ESCOLA D’UNA SOLA LÍNIA!  

MOVILITZEM-NOS! 

 

Amb aquesta decisió del Departament, què hi perdem com a escola? 

 Un mestre i mig per grup tancat. Aquest mestre i mig no ha de ser 
necessàriament d’infantil i sovint implica perdre especialistes 

importantíssims pel bon desenvolupament del projecte educatiu! 
 Disminució dels ingressos de l’AMPA (ja que la quota és per família i no 

per infant). Això es tradueix en menys recursos per tirar endavant 

projectes de pati, biblioteca, extraescolars.... 
 Encariment de les sortides d’escola. No és el mateix preu un autocar o 

una casa de colònies per grups de 50 que per grups de 25! L’escola 

haurà de fer equilibris per mantenir sortides culturals i a la natura. 
 Més possibilitats que acabin tancant la nostra escola. Sobretot tenint en 

compte que el Departament mostra més voluntat d’anar suprimint grups 

que de baixar ratios al nostre municipi. 
 Empobriment del ventall alhora d’escollir centre en un municipi amb 

molta matricula viva. Això directament provoca: 

o Menys possibilitats d’acollir famílies nouvingudes a Cardedeu, ja 
que majoritàriament entraran germans 

o Abonament del terreny per privatitzar l’educació! Cardedeu és un 

municipi exemplar amb una oferta exclusivament pública i de alta 
qualitat! 

Sigues optimista! Podem aconseguir-ho! 

Quines accions estan programades per als propera dies? 

 Dimarts 27, dimecres 28 i dijous 1 a les 16:30: Recollida de firmes a 
l’escola. 

 Dimecres 28 a les 18h: Concentració davant l’Ajuntament en defensa del 
model d’Escola Catalana i la immersió lingüística! Anem-hi tots amb les 
samarretes blaves del Granés i fem-nos notar!  

 Dijous 1 a les 21h: Reunió d’AMPA per a proposar més accions i anar 
definint línies d’acció. T’hi esperem! 

 Divendres 2 a les 9h: La presidenta de l’AMPA anirà a Serveis Territorials 

a entregar carta de rebuig i signatures recollides de part de la nostra 
comunitat educativa. Convocarem als mitjans de comunicació. Com més 
famílies siguem millor! Organitza’t amb altra gent i anem-hi tots! 

A més a més... 

L’AMPA s’està coordinant amb la resta d’AMPEs i AFAs de Cardedeu per 
defensar el model d’ensenyament públic i de qualitat pel qual ha treballat molt 
l’Ajuntament. Properament també hi haurà mobilitzacions en aquest sentit. 

Estigueu atents a les crides i aprofitem els representants d’aula per anar-nos 
organitzant! 

Junts tenim molta força! 

AMPA Granés 


