Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

Ref.:

A LA MESA DEL PARLAMENT

Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els

articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre un nou acord amb els municipis per a la reducció de ràtios, per tal
que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Cada curs escolar, en un context de davallada de la natalitat, el Govern de la

Generalitat anuncia el tancament de grups escolars a diferents escoles de Catalunya.
Però aquest descens de la natalitat no justifica en bona part dels casos el tan-

cament de línies, sinó que representa una oportunitat clara per millorar la qualitat del sistema educatiu. Tant és així que mesures com la baixada de ràtios,

mantenint el personal docent, permetria dur a terme un ensenyament més individualitzat, amb una millor atenció a la diversitat, abordant la creixent com-

plexitat a les aules i, en conseqüència, podria fins i tot generar una millora de
l’èxit escolar o reducció de l’abandonament o el fracàs escolar. A més, aquesta
davallada de ràtios permetria conservar la majoria de línies existents i conservar tots els llocs de treball relacionats.

L’escola pública és un instrument de cohesió social i d’igualtat d’oportunitats

que, lluny de ser malmès amb noves retallades, hem de reforçar i dotar de recursos si volem garantir una societat pròspera formada per persones empoderades, amb sentit crític i preparades per afrontar un futur i un món cada vega-

da més complex. Per tant, una educació pública de qualitat i inclusiva ha de ser
el principal objectiu dels poders públics i una prioritat de les administracions

públiques per tal que els ciutadans i ciutadanes progressin individualment i la
nostra societat millori col·lectivament.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la
següent:

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:

1. Renovar l’acord amb els municipis per reduir les ràtios per grup als centres
educatius d’infantil de segon cicle, de primària i de secundària sostinguts amb
fons públics, reservant les places corresponents per l’alumnat amb necessitats
educatives específiques i distribuir equitativament l’alumnat.
2. Afavorir que les incorporacions de matrícula viva que es produeixin durant el
curs escolar es distribueixin de manera equilibrada entre els diferents centres
d’una mateixa zona educativa.
3. Vetllar pel manteniment de les plantilles als centres escolars per garantir la
qualitat educativa i assegurar l’existència del personal docent i auxiliar, així com
dels vetlladors/es necessaris per tal d’atendre les diversitats existents a les aules.
Palau del Parlament, 24 de març de 2020
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