Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Hble. Sr. Josep Bargalló Valls
Conseller d’Educació
Via Augusta 202-226
08021 Barcelona
Vilassar de Mar, a 16 de maig de 2019

ASSUMPTE
Respecte al procés de preinscripció als centres educatius de Vilassar de Mar fins
a la seva finalització i manteniment de l’oferta inicial de les dues línies de P3 a
l’Escola Pérez Sala
FETS I PROPOSTES
Davant la constatació que un cop s’ha fet el sorteig del número de desempat per
a les sol·licituds d'escolarització, hi ha, com a mínim, sis sol·licituds de l’escola
Els Alocs que no han pogut obtenir plaça en aquest centre i que han sol·licitat en
segona opció l’escola Pérez Sala; que això significa que el nombre de
preinscripcions total a l’escola Pérez Sala ja siguin en primera o en segona opció
són -com a mínim- 30, amb la qual cosa es compleixen totes les condicions de
l’acord marc que va donar-se entre Serveis Territorials i l’Ajuntament de Vilassar
de Mar en reunió celebrada en data 19 de novembre de 2018, els integrants de
la comunitat educativa, escoles, famílies i Ajuntament de Vilassar de Mar,
adrecem als Serveis Territorials d’Ensenyament de Maresme-Vallès Oriental, del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, les següents
sol·licituds:
-

Demanem que es confirmi que es mantindrà oberta la segona línia de P3
de l’Escola Pérez Sala, donat que les segones opcions de les famílies que
no han aconseguit plaça a l’Escola Els Alocs fan que la preinscripció a
l’Escola Pérez Sala arribi -com a mínim- als 30 alumnes (acord del 19 de
novembre).

-

Demanem que s’esgoti el termini de preinscripció i que s’adjudiquin les
segones i successives opcions per l’ordre amb les que han estat
escollides per les famílies i, en especial, pel que fa a les preinscripcions
finals de l’Escola Pérez Sala, fins a la data de matriculació.

-

Demanem que es respecti el dret de les famílies a escollir centre educatiu
en segones i successives opcions, seguint l’ordre escollit per elles.
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-

Demanem que es respectin les ràtios a les aules que tenen escolaritzats
alumnes amb NEE, cosa que no es respecta a diverses aules dels centres
educatius de Vilassar de Mar.

-

Demanem que es respecti l’oferta inicial, tenint present la matrícula viva i
les necessitats d’escolaritat al llarg dels 9 anys d’escolaritat, que va
creixent curs a curs, tal com indiquen les dades de què disposem.

-

Demanem la protecció de les places dels centres propis del Departament
d’Ensenyament, davant la priorització del tancament de línies de centres
públics envers els centres concertats.

No podem deixar de banda que moltes famílies han sol·licitat l’escola Pérez Sala
en primera opció, tenint present l’oferta de dues línies, com per exemple, famílies
que tenen bessons i que tenen el desig i la necessitat que no vagin al mateix
grup.
FONAMENTS DE DRET
La normativa actual en matèria de preinscripció regula tot el procés, en concret
la RESOLUCIÓ EDU/452/2019, de 21 de febrer, per la qual s'aproven les normes
de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de
Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts
amb fons públics, per al curs 2019-2020. Analitzant diversos articles de la
Resolució:
1. En relació amb l’article 2.5 Modificació de l'oferta i oferta final
L’article estableix: “La direcció general competent pot modificar el nombre de
grups i places vistes les dades de preinscripció, les necessitats d'escolarització i
escoltats els òrgans de garanties d'admissió.
La reserva de places per a alumnes amb necessitats educatives específiques es
pot modificar per resolució del director/a dels serveis territorials, d'acord amb les
previsions de l'article 19 del Decret 75/2007, de 27 de març, i de l'article 48.1 de
la Llei 12/2009, del 10 de juliol.
L'oferta final, que inclou les modificacions, es comunica i es fa pública pels
mateixos mitjans que l'oferta inicial. L'assignació de places es fa d'acord amb
aquesta oferta final.”
Cal assenyalar que l’oferta inicial de l’escola Pérez Sala era de dues línies, a
hores d’ara ni s’ha acabat la preinscripció ni l’òrgan de garanties d’admissió s’ha
reunit ni ha estat escoltat, per tant, no correspondria modificar l’oferta inicial.
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2. En relació amb l’article 3 Procés
L’article estableix: “3.1 El procés de preinscripció i matrícula s'inicia amb la
publicació de l'oferta inicial i finalitza amb la matriculació de l'alumne/a; aquests
dos tràmits i totes les accions que hi estan relacionades es porten a terme segons
els calendaris establerts.”
El calendari de preinscripció, indica que aquest període finalitza l’11 de juny de
2019 i es tanca amb llistat definitiu el 12 de juny de 2019. Per tant, el procés de
preinscripció no està tancat el dia d’avui i no es pot modificar l’oferta fins a veure
com es distribueixen les segones opcions de les sol·licituds de l’alumnat que
s’han fet a l’escola Els Alocs i que no tindran l’opció de matricular-se a aquest
centre.
3. En relació amb l’article 6 Informació i llistes que es publiquen al llarg del
procés
L’article estableix: “6.3 D'acord amb el que estableix l'annex corresponent a cada
ensenyament, els centres publiquen les següents llistes del procés de
preinscripció i matrícula:
a) Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
b) Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes
les reclamacions.
c) Llista ordenada definitiva de les sol·licituds de preinscripció al centre.
d) Llista d'alumnes admesos: sol·licituds de preinscripció amb el centre assignat
i sol·licituds assignades al centre amb indicació del centre demanat en primera
petició.
e) Llista d'espera.
f) Llista d'alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i
admissió, i nombre de vacants resultants un cop finalitzat el procés. En el segon
cicle d'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria,
les oficines municipals d'escolarització també fan públiques aquestes llistes,
excepte l'última.
6.4 La publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la
puntuació provisional obre un termini per presentar, si escau, reclamacions
davant el centre. Finalitzat aquest termini, l'òrgan corresponent del centre les
resol.
6.5 Si en algun nivell de segon cicle d'educació infantil, educació primària o
educació secundària obligatòria, el centre no ha pogut admetre tots els alumnes
que l'havien demanat, es publica una llista d'espera on consten, ordenades
segon l'ordre de petició, les prioritats corresponents, la puntuació definitiva i el
número de desempat, les sol·licituds que han demanat aquell centre en primera
opció o posteriors, sempre que no tinguin assignada una petició d'ordre anterior
i, per tant, prioritzada pel sol·licitant.”

Plaça de l’Ajuntament, 6

08340 Vilassar de Mar

T.937 542 400 – F. 937 594 950

Si ens fixem en el punt 6.5, disposa “...es publica una llista d'espera on consten,
ordenades segon l'ordre de petició, les prioritats corresponents...”. Publicar les
llistes d’alumnes que no es poden admetre a l’escola Els Alocs sense respectar
les segones opcions, vulnera l’esperit de la norma i els drets de les famílies
sol·licitants.
4. En relació amb el punt 6 de l’annex 2 de la Resolució
El punt estableix:
“6.2 Assignació d'ofici
El Departament d'Educació comunica per correu electrònic a les famílies amb
alumnes sense escolaritzar que no se'ls pot assignar cap de les peticions
formulades. Aquestes famílies poden ampliar les peticions de la sol·licitud de
preinscripció dins el termini establert en el calendari, en el marc de les vacants
existents.
El procés d'assignació de places té en compte les preferències explicitades en
la sol·licitud, i en tot cas assigna una plaça d'ofici si no és possible atendre cap
de les peticions. En aquest cas, la família pot manifestar el seu desacord, dins el
termini previst de presentació de reclamacions, a la comissió de garanties
d'admissió, que l'ha d'escoltar i oferir-li una altra plaça d'entre les vacants
existents.”
Si no es manté l’oferta inicial de línies, es vulnera el dret de les famílies atès que
només es pot assignar una plaça d’ofici si no es pot atendre cap petició. Aquest
podria ser el cas de les segones opcions de, com a mínim, sis famílies de l’escola
Els Alocs, que han sol·licitat l’escola Pérez Sala.
Per finalitzar,
Tota la comunitat educativa de Vilassar de Mar (direccions de les escoles
públiques, AMPA/AMIPA de totes les escoles públiques i Govern Municipal), ens
hem tornat a emplaçar el dimarts 21 de maig a la tarda per tal de valorar
conjuntament la resposta a aquesta comunicació. Fins a aquesta reunió no es
valoraran altres possibles accions.
Demanem, per aquest motiu,
Que abans de la reunió del 21 de maig de 2019, se’ns pugui confirmar que, en
compliment dels acords entre Ajuntament de Vilassar de Mar i Serveis
Territorials, establerts en la reunió del passat 19 de novembre de 2018 i d’acord
amb el marc normatiu que regula el procés de preinscripcions escolars.
Demanem que se’ns confirmi que es mantindran totes les línies de totes les
escoles públiques del municipi, les quals es van oferir en el moment de la
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inscripció, garantint així el dret de totes les famílies del municipi de poder triar
centre educatiu per als seus fills i filles.
Vilassar de Mar, 16 de maig de 2019

Damià del Clot i Trias.
Alcalde de Vilassar de Mar.
(En representació del Govern Municipal i les direccions i AMPA-AMIPA de les
Escoles Públiques de Vilassar de Mar: Pérez Sala, Vaixell Burriac, Escola del
Mar i Alocs)

“Aquest document es farà arribar al Conseller d’Educació, senyor Josep Bargalló, al director
General de Centres Públics, senyor Josep González-Cambra i al director de Serveis Territorials
del Maresme-Vallès Oriental, senyor Pere Masó.”
Signat electrònicament
per :DAMIÀ DEL CLOT
TRIAS - DNI 77610392C
(SIG)
Data :2019.05.17
09:46:41 CEST
Raó:Alcalde
Lloc : Vilassar de Mar
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