Comunicat de premsa

L’aFFaC alerta que el tancament d’un grup de P3 a l’Escola Annexa-Joan
Puigbert de Girona deixarà sense plaça pública de proximitat a 10 infants
• L’entitat també lamenta que l’única proposta de l’Administració per combatre
la segregació sigui desarrelant a l’alumnat desafavorit dels seus barris
Dilluns, 7 de juny, de 2021.

Les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC) denuncien el
tancament d’un grup de P3 a l’Escola Annexa-Joan Puigbert de Girona, que estaria deixant
sense plaça pública de proximitat a 10 infants del barri de Vista Alegre, situat a la zona B
d’escolarització de la ciutat. En total, a la zona B hi ha hagut 252 sol·licituds de preinscripció a
grups públics de P3, mentre que l’oferta de places de P3 per aquest curs és de només 242 a
la xarxa educativa pública.
A banda del nombre insuficient de places públiques, les famílies denuncien també que la
distribució de l’alumnat és incoherent amb el criteri de proximitat, ja que hi ha molts infants
que no han obtingut plaça a cap de les opcions properes al domicili incloses en la seva
sol·licitud de preinscripció. Davant d’aquesta situació, doncs, les famílies són empeses a
escollir entre optar per una plaça pública lluny del domicili o sol·licitar plaça en un centre
privat concertat. En qualsevol dels casos, s’està vulnerant el dret de l’alumnat a disposar d’una
plaça pública i de proximitat.

Planificació incoherent amb les necessitats d’escolarització i la demanda de les famílies
Aquest és un fet habitual quan es fa una planificació educativa que no té en compte ni les
necessitats d’escolarització ni la demanda de les famílies, que cada vegada aposten més per
l’educació pública.
Oferta final 2020-21 i oferta inicial 2021-22 a la zona B de Girona
Oferta final 2020-21

Oferta inicial 2021-22

Diferència

Xarxa pública

250

242

-8

Xarxa privada concertada

139

138

-1
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En aquest cas, tot i que el curs passat es van haver d’oferir 250 places per cobrir les
necessitats d’escolarització de la xarxa pública, aquest any l’oferta inicial és inferior.
Concretament, s’estan oferint 242 places, 8 menys de les que es van necessitar el curs passat.
Oferta i demanda de places pel curs 2021-22 a la zona B de Girona
Demanda de places

Oferta inicial

Diferència

Xarxa pública

252

242

-10

Xarxa privada concertada

125

138

13

Si comparem, d’altra banda, les dades de l’oferta d’aquest any amb les dades de la demanda a
la xarxa pública i a la privada concertada, observem que la reducció de places a la pública no
es correspon, tampoc, a una davallada de la demanda. Aquest any, de fet, la xarxa pública
necessitava 252 places (2 més que l’any passat), per donar resposta a la demanda de les
famílies. Mentrestant, la xarxa privada concertada passa dels 139 alumnes matriculats el
curs anterior als 125 que demanen plaça aquest any, perdent 14 alumnes.
La tendència mostra clarament, doncs, que la demanda de plaça pública torna a créixer entre
les famílies, mentre que el nombre d’infants preinscrits a la xarxa privada concertada s’ha reduït
significativament.

La ràtio puja 3 punts
No hi ha cap dada, doncs, que justifiqui el tancament d’un grup a la xarxa pública, especialment
en el context actual, en què l’objectiu hauria de ser reduir ràtios per a minimitzar el risc de contagi
de covid-19 als centres educatius. Amb les dades actuals, de fet, la ràtio als centres públics de
la zona B de Girona passaria dels 20 alumnes per aula que tenia el curs passat (250 infants
repartits en 12 grups) als 23 infants per aula pel curs vinent (252 alumnes entre 11 grups).
Recordem, a més, que el Departament d’Educació establia com a ràtio màxima el nombre de 20
alumnes per aula.
Per tot això, les famílies de Girona s’han mobilitzat per exigir al Departament d’Educació
que aturi i reverteixi el tancament de línies públiques i garanteixi el criteri de proximitat a
totes les famílies que no han obtingut plaça a cap escola propera al domicili. Actualment les
famílies estan recollint signatures per exigir que el Departament atengui les seves peticions i
tenen tot el suport de l’aFFaC en les seves reivindicacions.
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El Pla de Xoc contra la Segregació arriba a Girona
A la mala planificació escolar s’hi suma un canvi en la zonificació de la ciutat, que afecta
especialment a les antigues zones 1 i 2 (ara A i B), i que incorpora una nova zona escolar que
podria provocar un desarrelament dels infants del barri de La Creueta. Aquesta nova zona
escolar, anomenada zona BC, coincideix amb una àrea que pateix una forta segregació
residencial que es trasllada, també, als centres educatius.

Gràfic: El Punt Avui

En aquesta zona escolar hi ha només 3 centres de primària -2 escoles públiques catalogades
com a centres de Màxima Complexitat i 1 escola privada concertada-. Es tracta d’una zona molt
reduïda que, a més, compta amb una peculiaritat addicional: els infants poden sol·licitar plaça
a qualsevol centre sense perdre puntuació, encara que la plaça sol·licitada estigui fora de la
seva zona d’escolarització. Per contra, l’alumnat d’altres zones que faci la preinscripció en
aquests centres, tindrà menys prioritat a l’hora d’accedir-hi.
Aquesta excepcionalitat respon a una intenció de l’Administració per combatre la segregació
residencial mitjançant la dispersió de l’alumnat més desafavorit cap a altres barris, encara
que això suposi desarrelar-lo del seu context natural i fer-lo renunciar al criteri de
proximitat. Un fenomen que no es produeix, en canvi, a la inversa. No es fomenta que l’alumnat
d’altres barris es matriculi a la zona BC, un fet que ajudaria a revertir la guetització de les
escoles del barri i que faria més heterogeni l’alumnat.
Es tracta, de fet, d’una estratègia que obeeix al desplegament del Pla de Xoc contra la
Segregació, que l’aFFaC ja ha criticat anteriorment perquè utilitza la dispersió de l’alumnat
desafavorit per revertir un tipus de segregació que requereix esforços majors i més
transversals per a resoldre’s.
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