COMUNICAT DE PREMSA

La FaPaC demana a Educació que faci pública la 13a
escola a Sant Cugat abans de finalitzar el
període de preinscripció
Sant Cugat, 28 de març de 2019
El passat dimarts 26 de març el director dels Serveis Territorials del Vallès Occidental,
Sr. Jesús Viñas, va anunciar al Consell Escolar Territorial que l’oferta de places
públiques per a Sant Cugat per al curs 2019-2020 seria de 24 grups, la mateixa que el
curs 2018-2019.
El Sr. Viñas també va informar que, en cas que la demanda per part de les famílies superi
l’oferta de places escolars disponibles, s’obrirà una nova escola (la denominada 13a
escola) a Sant Cugat, per poder encabir l’alumnat “sobrant”. Segons el Sr. Viñas, el fet
que no s’ofereixi la 13a escola en la preinscripció escolar que comença demà, 29 de
març, es deu a la voluntat d’evitar que l’alumnat de fora del municipi es pugui escolaritzar
a Sant Cugat.
Així doncs, l’oferta inicial de places a Sant Cugat podria ser de 25 grups en lloc dels 24
que són els que s’oferiran en la preinscripció escolar.
Davant d’aquesta situació, des de la FaPaC manifestem que:
1) La planificació escolar correspon al Departament d’Educació segons les dades de padró
facilitades per l’ajuntament. És una decisió tècnica i objectiva segons les dades i
tendències observades en cursos anteriors. Ha de ser duta a terme de forma proactiva i
anterior a l’elaboració de l’oferta inicial, i no després del procés de preinscripció per
buscar solucions d’emergència a situacions previsibles.
2) La Regidora d’educació Municipal, la Sra. Esther Salat, ha manifestat de forma reiterada
que la solució a la manca de places públiques al municipi de Sant Cugat passa per la
construcció d’una nova escola i, en aquest sentit, ja va anunciar al Consell Escolar
Municipal que el Departament s’avenia a la construcció de la 13a escola al municipi.
3) Per crear una nova escola cal anunciar la ubicació provisional i definitiva de l’escola, així
com quina seria la seva àrea d’influència.
4) Per tal de garantir un procés de preinscripció amb igualtat de condicions de totes les
famílies i per transparència en l’accés d’aquestes al conjunt de les escoles, és necessari

que les places de tots els centres s’ofertin des del moment que s’anuncia l’oferta inicial
de places escolars al municipi i ha d’estar disponible en el moment d’inici del període de
preinscripció escolar.
5) L’alumnat que hagi d’accedir a la 13a escola hi accedeixi per criteris de proximitat i de
distribució equilibrada de l’alumnat. En cap cas una escola pot néixer de derivacions
d’alumnat rebutjat dels centres que hagin quedat plens arreu del municipi, ja que això
va en contra de la lògica que ha de regir la planificació educativa i és una vulneració del
principi d’igualtat en l’accés al sistema educatiu que s’emmarca en el dret fonamental a
l’educació.
Per l’anterior, instem al Departament d’Educació a què faci pública tota l’oferta
inicial, incloent-hi la 13a escola, que es preveu al municipi de Sant Cugat.
Recordem al Departament d’Educació que anunciar una nova escola en mig d’un procés
iniciat de preinscripció és una irregularitat molt greu que impedeix que tot l’alumnat
pugui accedir amb igualtat de condicions a tota l’oferta educativa.
Per tant, instem al Departament d’Educació i al Govern Municipal, a garantir un procés
transparent en la preinscripció, i a treballar de la mà de tota la comunitat educativa local,
i això inclou les famílies, en la planificació educativa. Tanmateix, les famílies han d’estar
informades de quina serà la ubicació de la 13a escola, en quins terminis estarà construïda
i quin centre i/o terreny l’acollirà i quins són els recursos que es posaran a disposició en
la fase inicial.
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