Comunicat de premsa

L’aFFaC exigeix que s’aturi el tancament d’una línia pública a
l’Escola Nadal de Sant Feliu de Llobregat
•

L’entitat demana que s’aprofiti la sobreoferta de places per reduir la
concertació educativa al municipi

Dimarts, 18 de maig, de 2021.

Les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC) exigeixen al
Departament d’Educació que aturi el tancament d’una línia previst pel proper curs 2021-22
a l’Escola pública Nadal, a Sant Feliu de Llobregat. En el context actual, l’aFFaC reclama que
s’aprofiti la davallada demogràfica per abaixar les ràtios i, en tot cas, per reduir la
sobreoferta de places privades concertades al municipi.
Actualment, Sant Feliu de Llobregat té una oferta de 250 places públiques i 200 places
privades concertades. Si ho comparem amb les dades de preinscripció pel proper curs 2021-22,
que indiquen que hi ha 332 alumnes que han sol·licitat una placa escolar a P3, observem que hi
haurà 82 alumnes que no tindran una plaça pública el pròxim mes de setembre. Tenint en
compte que l’objectiu dels concerts educatius és donar resposta a aquelles necessitats
d’escolarització que la xarxa pública no pot assumir (en aquest cas, 82 places), el Departament
estaria sobreofertant la xarxa privada concertada amb 118 places més.
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*Nombre total de sol·licituds de P3. No es comptabilitza la matrícula viva
prevista pel curs 2021-22.

Font: Llistes de sol·licituds en primera opció de l’Escola Nadal, Escola Falguera, Escola Pau Vila, Escola Josep Monmany, Escola Salvador
Espriu, Escola Miquel Martí i Pol, Escola Arquitecte Gaudí, Escola Bon Salvador, Escola Mare de Déu de la Mercè, Escola Mestral i Escola
Virgen de la Salud.
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A banda d’haver-hi una sobreoferta respecte les necessitats d’escolarització del municipi, el
nombre de places privades concertades tampoc es correspon amb la demanda de les
famílies, que segueixen optant per l’opció pública. Pel curs 2021-22, la xarxa pública ha rebut
un total de 182 sol·licituds de matrícula, mentre que la privada concertada només n’ha rebut
150. Hi ha, per tant, un excedent de 50 places privades concertades disponibles que, ni són
necessàries, ni tenen demanda. És per aquesta raó que, el curs passat, el Departament
d’Educació va tancar un grup privat concertat que, tot i així, aquest any ha tornat a oferir.
En aquest context, l’aFFaC exigeix que es mantinguin tots els grups públics disponibles
actualment i que, com s’ha demanat en altres municipis, s’aprofiti la sobreoferta educativa
per reduir la concertació de centres privats i poder destinar tots els recursos a la xarxa pública.
Per aquesta raó des de la federació donem suport a la mobilització contra el tancament d’un
grup de P3 a l’Escola Nadal. De moment, les famílies recolliran signatures davant del centre
educatiu el 18 i 19 de maig a partir de les 16:30h i s’ha convocat una concentració a la Plaça
Catalunya de Sant Feliu de Llobregat pel mateix dimecres, 19 de maig, a les 16:30h.
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