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Moció 6.7.
CP 19/06/2020
MOCIÓ QUE PRESENTEN FAMÍLIES TARRAGONINES AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
TARRAGONA PER A L’INCREMENT DE L’OFERTA DE PLACES A L’ESCOLA PÚBLICA

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1722463 WAFNV-DKHW0-P2AMO 3D4CBE49548CFAD9BA011D1789509DEBB9B04B50) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://validador.tarragona.cat

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Un any més s'ha tornat a evidenciar durant el període de preinscripcions d'alumnes a les
escoles de Tarragona el dèficit de places en centres públics ofertes per a l'escolarització de
nens en educació infantil P3.
Aquesta desigualtat entre l'oferta pública i concertada es manifesta clarament en el nucli urbà
de Tarragona (zones 1, 3 i 4), on només el 36,6% de places de P3 corresponen a l’escola
pública.
Segons dades de l’OME, per a una població de 226 nens a escolaritzar en educació infantil P3 a
la zona 1, existeix una oferta de 92 places públiques. En el cas de la zona 3, la situació és
encara pitjor ja que es disposen únicament de 69 places públiques per a l'escolarització de 256
infants.
A més a més, l’oferta en centres privats concertats és excessivament desproporcionada en
referència als centres públics disponibles dintre de la zona 1 i no dona resposta a la voluntat de
les famílies d’escollir l’escola pública. Només el 33% de l’oferta correspon a places públiques.
Així, després d’analitzar els resultats de la preinscripció a P3 per al curs 2020-2021, mentre que
als centres privats concertats sobren 42 places (aprox. 2 línies), als públics en falten 20 (aprox.
1 línia).
Com a conseqüència d'aquesta reduïda oferta en places públiques, una cinquena part dels
infants que opten a una escola pública de la zona 1 com a primera opció es veuran obligats a
cursar estudis en centres privats concertats, i, a més, amb una alta probabilitat que ho hagin
de fer en un entorn religiós volgudament no escollit, o en una zona extremadament llunyana
per a alumnes en edat de P3. Els i les sol·licitants de centres públics no tindran dret a realitzar
els estudis, ni en l’entorn escollit, ni al voltant dels vincles emocionals desenvolupats en la seva
primera etapa de creixement vital.
Si considerem el conjunt de Catalunya, l'oferta de places públiques arriba fins al 78%. En el cas
particular de la ciutat de Barcelona, els percentatges són similars als de Tarragona (52%). No
obstant això, a Barcelona ja s’han posat en marxa una sèrie de mesures per augmentar l’oferta
pública. L’acció respon a una major demanda d’escola pública i a favor d’una distribució més
equitativa en relació a la segregació escolar. Cal avançar cap a un model que prioritzi l’escola
pública, en la línia de Barcelona o del conjunt de Catalunya.
A més, segons dades de la Federació d’Associacions de Pares i Mares de Catalunya (FAPAC), la
demanda d’escolarització a l’escola pública a Catalunya ha crescut entre un 10 i un 20% aquest
curs respecte l’any passat, un fet que respon en part als efectes de la crisi econòmica que
probablement es veuran agreujats per la Covid-19. Amb l’oferta actual de l’escola pública, es
calcula que un 26,5% de les famílies no podran optar per l’escolarització pública.
Les famílies tarragonines pensem que l’Ajuntament de Tarragona tenia constància d’aquesta
realitat en l’excés de places en escoles concertades i de la necessitat, a més, d’actualitzar la
delimitació de zones de la ciutat, i no ho ha considerat una prioritat.
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Davant del fet que l’administració pública té el deure de vetllar per la igualtat d’oportunitats;
davant la realitat que els ajuntaments són l’administració més propera a la població i la que
pot donar solucions immediates de manera més àgil; davant la manca d’accions polítiques
contundents que permetin donar resposta a una major demanda d’escola pública i a favor
d’una distribució més equitativa en relació a la segregació escolar. És per aquesta raó i per tal
de donar resposta a les problemàtiques derivades de la reduïda oferta de places públiques a
les escoles de Tarragona, famílies tarragonines presenten davant del Consell Plenari l’adopció
dels següents ACORDS:

PRIMER. Que l’Ajuntament de Tarragona mostri el seu suport i compromís amb l’escola
pública i de qualitat catalana d'acord amb l'article 21 de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya (EAC).
SEGON. Que l’Ajuntament de Tarragona insti al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya a augmentar el nombre de places a l’escola pública a la zona 1 de
Tarragona, posant en marxa una segona línia de P3 a l’escola pública El Miracle.
TERCER. Que l’Ajuntament de Tarragona faci arribar aquests acords al Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya, a la FAPAC, als sindicats de personal docent i a qui
estimi oportú per a avançar cap a un model que prioritzi l’escola pública.

Tarragona, 11 de juny de 2020

