MOCIÓ #MenysRàtiosMésQualitat
En Manel Pulido Guerrero, amb domicili a efectes de notificació a Via Laietana,
16, 4a planta, 08003 de Barcelona, com a Secretari General de la Federació
d’Educació de CCOO de Catalunya i en representació seva, manifesta:
Que les problemàtiques dels tancaments d’aules a P3 i la sobresaturació a les
aules de secundària són fruits de dues decisions polítiques preses durant la
darrera dècada:
● La manca de planificació educativa per entomar la reducció demogràfica als
primers anys d’escolarització i el gran increment a l’educació secundària, tant
obligatòria com postobligatòria, deixant la decisió a les lleis del mercat.
● Les brutals retallades en els pressupostos destinats a l’educació, que han
comportat deixar d’invertir a Catalunya prop de 3.700 milions d’euros en els
darrers 6 anys, el que representa gairebé el pressupost sencer d’un any. (enllaç
al comunicat d’inici de curs 2017-18)
Que el tancament d’aules de P3 suposen un fort impacte social, pedagògic i
laboral als centres educatius del nostre municipi.
Que la reducció del nombre d’alumnes de les aules dels centres educatius han
de servir per millorar la qualitat educativa que es presta als nostres centres i
per ajudar a implementar una veritable escola inclusiva.
Que el nombre d’alumnes per persona educador als menjadors escolars és
excessiu i impedeix l’atenció educativa d’excel·lència que es vol aportar en
aquest espai.
Per tot el que s’ha exposat, i d’acord amb el què s’estableix al Reglament
Municipal, presenta al Ple Municipal la següent proposta de Moció:
El Ple Municipal de Manlleu, en defensa de la qualitat educativa del sistema
català, sol·licita als grups parlamentaris catalans,
1. Que, de forma immediata, elaborin la normativa corresponent per tal de
reduir les ràtios de les aules catalanes gradualment, començant el curs vinent.
Així, a les noves aules d’infantil i primària, el màxim nombre d’alumnes haurà
de ser de 20, a les de secundària obligatòria 25 i a les de postobligatòria, 30,
amb tots els desdoblaments necessaris per garantir la qualitat i la seguretat.
Pel primer cicle de l’educació infantil també s’ha de produir una reducció de la
ràtio, en la línia de les recomanacions europees, fins a aconseguir 6, 9 i 15
alumnes per nivell. Igualment, el nombre d’alumnes a les aules dels Centres
d’Educació Especial i als diferents Serveis d’atenció a l’alumnat amb
necessitats educatives específiques, s’ha de reduir respecte dels actuals.

2. Que no es produeixi el tancament d’aules de P3 al nostre municipi.
3. Que es limiti el nombre d’alumnes per educadora en funció del cicle escolar
per als menjadors escolars.
4. Donar trasllat dels presents acords al departament d’ensenyament, els grups
polítics del parlament de Catalunya i a la federació d’educació del Sindicat
Comissions Obreres de Catalunya.

A Manlleu , a 26 d’abril de 2018

