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Benvolguda Senyora, 

 

Des de les AMPA de l’escola Germans Corbella, l’AFA de l’escola Les 

Aigües, l’AFA de l’escola Can Manent, l’AMPA de l’escola Mil·lenari, 

l’AMPA de l’escola Ramon Macip-Dolors Granés i les AMPES dels intituts 

Pla Marcell, El Sui i Manel Raspall i els representants de les escoles 

bressol de Cardedeu, us escrivim en relació a l’anunciat tancament d’un grup 

de P3 al municipi pel proper curs 2018-2019, retirada que, en contra a l’acord 

municipal (fet el dia 29 de gener i que va durar 24h), es mantindrà a l’escola 

Ramon Macip-Dolors Granés. 

 

Exposem que: 

Tot i ser conscients de la davallada demogràfica  que vivim des de fa uns anys, 

Cardedeu té la sort de gaudir d’una situació educativa excepcional. Som 5 

escoles i 3 instituts públics de qualitat i amb projectes diferenciadament 

excepcionals que ofereixen un valor afegit al futur de la ciutadania. El fet de 

seguir amb el tancament de grups ens allunya de l’esperada oportunitat de 

reduir el nombre d’infants a les aules ja prou massificades, a ràtios que 

ofereixin una qualitat educativa als nostres fills, com el futur d’aquest país 

mereix. Les escoles han assumit ràtios (com en l’actualitat els 6è curs de 

primària) molt per sobre del que la qualitat assistencial recomana, és llavors el 

moment de poder-ho compensar; hem assumit ràtios altes, ara és el moment 

d’assumir ràtios mesurades. 

Estem segurs que la supressió d’aquest grup i futura línia, posa en perill l’oferta 

d’escola pública a Cardedeu que fa, d’aquest municipi, un referent a la 

comarca. Doncs totes cinc escoles gaudeixen d’un bon nivell i grans projectes 

clarament diferenciats que permeten a les famílies escollir lliurement l’escola 

per als seus infants.  

La supressió d’un grup i línia a Cardedeu pot suposar una fractura social en la 

comunitat educativa que conviu amb unes AMPA/AFA fortes i actives que 



treballen col·laborativament a través de comissions mixtes pel bé de la 

comunitat educativa. 

Tal com recull l’objectiu primer del pla educatiu d’entorn, l’Educació a 

Cardedeu és i ha de ser una prioritat i volem que es mantingui la qualitat 

de l’educació en tots els centres públics del municipi. 

Per a tot això 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 a la millora educativa amb la 

conseqüent baixada de ràtios a les escoles. Doncs sabem del cert que la 

reducció del nombre d’alumnes a l’aula és beneficiosa per la qualitat en 

l’aprenentatge dels infants. Sabem que actualment s’estan assumint ràtios de 

fins a 28 alumnes en algunes aules, això suposa una massificació a les nostres 

aules i amb conseqüències pedagògiques negatives. 

El repartiment equitatiu i homogeni del nombre de places ofertades entre 

els cinc centres de Cardedeu. Amb la baixada de ràtios que permetin un 

desenvolupament més racional, equitatiu i qualitatiu de les tasques educatives i 

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

matèria d’ensenyament al llarg dels anys.  Volem aules amb 22 alumnes màxim 

per aula 

Mantenir la qualitat de l’educació pública en tots els centres educatius de 

Cardedeu amb iguals recursos per a tots ells, cosa que amb la suspensió de 

grups i línies no passarà. 

El compromís signat de que no es tancarà cap escola que tingui una línia al  

nostre poble aprofitant la baixada de natalitat.  

 

Aquestes demandes us les fem tots i totes les representants de les AMPA 

/ AFA de les escoles i instituts de Cardedeu juntament amb els 

representants de les famílies de les escoles bressol del municipi. 

 

 

 

 

 

 



Els sotasignants, habitants 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 l’escola Ramon Macip-Dolors Granés de 

Cardedeu. 

Sol·licitem la baixada de ràtios al nostre municipi i la igualtat entre totes 

les escoles en recursos econòmics i en recursos humans. 

 

NOM COGNOMS DNI SIGNATURA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


