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El plenari del Consell Escolar Municipal  en la sessió del 23 de febrer de 2017 ha analitzat  

l’estat de la planificació escolar a Mataró, sobre la que s’hi ha treballat en els darrers cursos, 

considerant la planificació aprovada pel Ple Municipal el 2 de 

planificació i proposta de mapa escolar de Mataró 2017

Departament d’Ensenyament i el Govern Municipal el 19 de gener i l’acord a la Comissió Mixta 

entre el Departament d’Ensenyament

Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, del 8 de febrer. 

 

Un cop analitzades aquestes informacions el plenari del Consell manifesta el seu posicionament 

en els termes següents: 

 

 

1. Demanar a la Generalitat de Catalunya que procedeixi a aprovar amb la màxima 

celeritat  possible la reducció progressiva de ràtios a l’educació infantil i primària fins a 

assolir els 20 alumnes per aula

 

2. Mataró necessita disposar de manera urgent d’una planificació escolar a mig i llarg 

termini  acordada entre l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament, administració 

responsable de l’escolarització, i de moment només es disposa de la proposta municipal 

i d’un acord parcial amb el Departament d’Ensenyament.  Aquest fet impedeix prendre 

decisions coherents  i  aboca a actuar amb immediatesa i improvisació cosa que no 

garanteix una escolarització de qualitat.

 

3. El plenari del CEM reclama que les decisions d’escolari

permetin  ampliar l’oferta de grups d’ESO en condicions de qualitat, estabilitat i  amb 

perspectiva de futur, qualsevol situació de provisionalitat  ha de tenir planificada la seva 

finalització a curt termini i explicitat el se

crear un nou institut de secundària encara que comenci en una situació de 

provisionalitat i per renovar i ampliar els equipaments educatius públics.

 

4. Segons la planificació municipal en el curs 2017

d’ESO per atendre el creixement demogràfic d’alumnes i la supressió de l’escolarització 

actual  en mòduls provisionals als instituts Thos i Codina i Alexandre Satorras.  La  

necessitat de noves places es dóna de manera equilibrada a

l’ampliació de l’oferta s’ha de donar en punts geogràficament  repartits de Mataró  de 

manera que  no es provoquin desequilibris ni llargs desplaçaments de l’alumnat.

 

5. Es proposa aplicar els punts de l’acord de la Comissió Mixta que

mesures següents: 

a) “La creació de nous instituts  s’atendrà especialment (...) en municipis grans amb 

centres de secundària actualment sobredimensionats”.

b) “Els Instituts Escola tal com estableix la Llei d’Educació de Catalunya són els 

centres públics que, entre altres ensenyaments de règim general, imparteixen  

educació primària i educació secundària: s’analitzaran els casos on es compleixin, 

preferentment, els següents paràmetres: en entorns complexos especialment des del 

punt de vista
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El plenari del Consell Escolar Municipal  en la sessió del 23 de febrer de 2017 ha analitzat  

l’estat de la planificació escolar a Mataró, sobre la que s’hi ha treballat en els darrers cursos, 

considerant la planificació aprovada pel Ple Municipal el 2 de febrer en el document 

planificació i proposta de mapa escolar de Mataró 2017-2022 , així com els acords presos entre 

Departament d’Ensenyament i el Govern Municipal el 19 de gener i l’acord a la Comissió Mixta 

entre el Departament d’Ensenyament i les associacions municipalistes, la Federació de 

Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, del 8 de febrer. 

Un cop analitzades aquestes informacions el plenari del Consell manifesta el seu posicionament 

 

anar a la Generalitat de Catalunya que procedeixi a aprovar amb la màxima 

celeritat  possible la reducció progressiva de ràtios a l’educació infantil i primària fins a 

assolir els 20 alumnes per aula a tots els centres sostinguts amb fons públics

necessita disposar de manera urgent d’una planificació escolar a mig i llarg 

termini  acordada entre l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament, administració 

responsable de l’escolarització, i de moment només es disposa de la proposta municipal 

cord parcial amb el Departament d’Ensenyament.  Aquest fet impedeix prendre 

decisions coherents  i  aboca a actuar amb immediatesa i improvisació cosa que no 

garanteix una escolarització de qualitat. 

El plenari del CEM reclama que les decisions d’escolarització per al curs 2017

permetin  ampliar l’oferta de grups d’ESO en condicions de qualitat, estabilitat i  amb 

perspectiva de futur, qualsevol situació de provisionalitat  ha de tenir planificada la seva 

finalització a curt termini i explicitat el seu futur a la comunitat educativa. S’aposta per 

crear un nou institut de secundària encara que comenci en una situació de 

provisionalitat i per renovar i ampliar els equipaments educatius públics.

Segons la planificació municipal en el curs 2017-2018 es necessiten 4 noves línies 

d’ESO per atendre el creixement demogràfic d’alumnes i la supressió de l’escolarització 

actual  en mòduls provisionals als instituts Thos i Codina i Alexandre Satorras.  La  

necessitat de noves places es dóna de manera equilibrada a tot la ciutat per tant 

l’ampliació de l’oferta s’ha de donar en punts geogràficament  repartits de Mataró  de 

manera que  no es provoquin desequilibris ni llargs desplaçaments de l’alumnat.

Es proposa aplicar els punts de l’acord de la Comissió Mixta que

mesures següents:  

“La creació de nous instituts  s’atendrà especialment (...) en municipis grans amb 

centres de secundària actualment sobredimensionats”. 

“Els Instituts Escola tal com estableix la Llei d’Educació de Catalunya són els 

centres públics que, entre altres ensenyaments de règim general, imparteixen  

educació primària i educació secundària: s’analitzaran els casos on es compleixin, 

preferentment, els següents paràmetres: en entorns complexos especialment des del 

punt de vista sociocultural(...)”. 

   

El plenari del Consell Escolar Municipal  en la sessió del 23 de febrer de 2017 ha analitzat  

l’estat de la planificació escolar a Mataró, sobre la que s’hi ha treballat en els darrers cursos, 

febrer en el document Criteris de 

, així com els acords presos entre 

Departament d’Ensenyament i el Govern Municipal el 19 de gener i l’acord a la Comissió Mixta 

i les associacions municipalistes, la Federació de 

Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, del 8 de febrer.  

Un cop analitzades aquestes informacions el plenari del Consell manifesta el seu posicionament 

anar a la Generalitat de Catalunya que procedeixi a aprovar amb la màxima 

celeritat  possible la reducció progressiva de ràtios a l’educació infantil i primària fins a 

a tots els centres sostinguts amb fons públics.  

necessita disposar de manera urgent d’una planificació escolar a mig i llarg 

termini  acordada entre l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament, administració 

responsable de l’escolarització, i de moment només es disposa de la proposta municipal 

cord parcial amb el Departament d’Ensenyament.  Aquest fet impedeix prendre 

decisions coherents  i  aboca a actuar amb immediatesa i improvisació cosa que no 

tzació per al curs 2017-2018 

permetin  ampliar l’oferta de grups d’ESO en condicions de qualitat, estabilitat i  amb 

perspectiva de futur, qualsevol situació de provisionalitat  ha de tenir planificada la seva 

u futur a la comunitat educativa. S’aposta per 

crear un nou institut de secundària encara que comenci en una situació de 

provisionalitat i per renovar i ampliar els equipaments educatius públics. 

cessiten 4 noves línies 

d’ESO per atendre el creixement demogràfic d’alumnes i la supressió de l’escolarització 

actual  en mòduls provisionals als instituts Thos i Codina i Alexandre Satorras.  La  

tot la ciutat per tant 

l’ampliació de l’oferta s’ha de donar en punts geogràficament  repartits de Mataró  de 

manera que  no es provoquin desequilibris ni llargs desplaçaments de l’alumnat. 

Es proposa aplicar els punts de l’acord de la Comissió Mixta que estableixen les 

“La creació de nous instituts  s’atendrà especialment (...) en municipis grans amb 

“Els Instituts Escola tal com estableix la Llei d’Educació de Catalunya són els 

centres públics que, entre altres ensenyaments de règim general, imparteixen  

educació primària i educació secundària: s’analitzaran els casos on es compleixin, 

preferentment, els següents paràmetres: en entorns complexos especialment des del 



 

 

El primer apartat s’escau perfectament a Mataró per justificar la creació d’un nou 

institut de secundaria. El segon punt s’adiu també a la realitat sociocultural de la ciutat 

en conjunt. 

 

6. A manca per ara d’un acord global entre les ad

l’acord  concret de crear instituts

immediata una comissió que treballi per un

innovadors. 

 

7. En cursos posteriors s’identifica també la neces

d’ampliar  la formació post

de la planificació de l’oferta de FP de la ciutat i de la programació de la construcció 

d’un institut ordinari i del centre integrat de

Departament d’Ensenyament a Mataró.

 

8. El plenari del CEM considera  que seria inadequat  massificar més els instituts actuals 

pels problemes en la gestió educativa que això genera atès, a més, que els nous grups 

d’ESO que calen a la ciutat el curs vinent no tenen caràcter provisional sinó estable. 

Així mateix caldria evitar  l’escolarització de secundària dins de l’edifici de l’escola 

Torre Llauder justament quan el trasllat de l’escola Angeleta Ferrer  al seu nou edifici

permetria recuperar el  funcionament   de l’escola en condicions de normalitat.

  

9. El plenari del CEM demana obrir el nou edifici de l’escola Angeleta Ferrer ampliant la 

seva oferta formativa amb una segona línia atesa, d’una banda,  la històrica 

insuficiència de places públiques en la zona de Centre

l’altre, el fet que la població infantil  disminueix molt poc en el districte. L’ampliació de 

l’oferta pública permetria atendre la demanda d’aquesta zona. 

 

10. Es reitera la deman

públiques ni  després de la preinscripció ni després de la matriculació  en el ben entès 

que, sigui quina sigui l’ocupació final de places, en cap cas es reduirà l’actual plantilla 

docent de cap escola.

 

11. El CEM reitera la necessitat de planificar la construcció de nous edificis per a les 

escoles  Joan Coromines i Germanes Bertomeu, centres prou consolidats en el mapa 

educatiu de la ciutat,  que es troben  en edificis provisionals o abastament 

 

12. Establir adscripcions de les escoles públiques amb els instituts per afavorir la 

proximitat, la cohesió  i la coordinació educativa  entre primària i secundària.  

 

13. Caldrà fer una planificació de millores i manteniment dels edificis de les es

antigues de la ciutat per tal d’adequar

ambients atractius i innovadors.

 

 

Mataró,  23 de febrer 2017

 

El primer apartat s’escau perfectament a Mataró per justificar la creació d’un nou 

institut de secundaria. El segon punt s’adiu també a la realitat sociocultural de la ciutat 

A manca per ara d’un acord global entre les administracions es valora positivament 

l’acord  concret de crear instituts-escola en el curs 2018-2019 i crear de forma 

immediata una comissió que treballi per uns projectes pedagògic

En cursos posteriors s’identifica també la necessitat de crear més línies d’ESO i 

d’ampliar  la formació post-oblogatòria de batxillerat i de FP. El CEM urgeix disposar 

de la planificació de l’oferta de FP de la ciutat i de la programació de la construcció 

d’un institut ordinari i del centre integrat de la Formació Professional promès pel 

Departament d’Ensenyament a Mataró. 

El plenari del CEM considera  que seria inadequat  massificar més els instituts actuals 

pels problemes en la gestió educativa que això genera atès, a més, que els nous grups 

e calen a la ciutat el curs vinent no tenen caràcter provisional sinó estable. 

Així mateix caldria evitar  l’escolarització de secundària dins de l’edifici de l’escola 

Torre Llauder justament quan el trasllat de l’escola Angeleta Ferrer  al seu nou edifici

permetria recuperar el  funcionament   de l’escola en condicions de normalitat.

El plenari del CEM demana obrir el nou edifici de l’escola Angeleta Ferrer ampliant la 

seva oferta formativa amb una segona línia atesa, d’una banda,  la històrica 

ncia de places públiques en la zona de Centre-Eixample Oest de la ciutat i, de 

l’altre, el fet que la població infantil  disminueix molt poc en el districte. L’ampliació de 

l’oferta pública permetria atendre la demanda d’aquesta zona.  

Es reitera la demanda del Ple Municipal de no reduir cap grup de P3 en les escoles  

públiques ni  després de la preinscripció ni després de la matriculació  en el ben entès 

que, sigui quina sigui l’ocupació final de places, en cap cas es reduirà l’actual plantilla 

cap escola. 

El CEM reitera la necessitat de planificar la construcció de nous edificis per a les 

escoles  Joan Coromines i Germanes Bertomeu, centres prou consolidats en el mapa 

educatiu de la ciutat,  que es troben  en edificis provisionals o abastament 

Establir adscripcions de les escoles públiques amb els instituts per afavorir la 

proximitat, la cohesió  i la coordinació educativa  entre primària i secundària.  

Caldrà fer una planificació de millores i manteniment dels edificis de les es

antigues de la ciutat per tal d’adequar-los a les necessitats educatives del S.XXI i a crear 

ambients atractius i innovadors. 

Mataró,  23 de febrer 2017 
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El primer apartat s’escau perfectament a Mataró per justificar la creació d’un nou 

institut de secundaria. El segon punt s’adiu també a la realitat sociocultural de la ciutat 

ministracions es valora positivament 

2019 i crear de forma 

pedagògics coherents i 

sitat de crear més línies d’ESO i 

oblogatòria de batxillerat i de FP. El CEM urgeix disposar 

de la planificació de l’oferta de FP de la ciutat i de la programació de la construcció 

la Formació Professional promès pel 

El plenari del CEM considera  que seria inadequat  massificar més els instituts actuals 

pels problemes en la gestió educativa que això genera atès, a més, que els nous grups 

e calen a la ciutat el curs vinent no tenen caràcter provisional sinó estable. 

Així mateix caldria evitar  l’escolarització de secundària dins de l’edifici de l’escola 

Torre Llauder justament quan el trasllat de l’escola Angeleta Ferrer  al seu nou edifici 

permetria recuperar el  funcionament   de l’escola en condicions de normalitat. 

El plenari del CEM demana obrir el nou edifici de l’escola Angeleta Ferrer ampliant la 

seva oferta formativa amb una segona línia atesa, d’una banda,  la històrica 

Eixample Oest de la ciutat i, de 

l’altre, el fet que la població infantil  disminueix molt poc en el districte. L’ampliació de 

da del Ple Municipal de no reduir cap grup de P3 en les escoles  

públiques ni  després de la preinscripció ni després de la matriculació  en el ben entès 

que, sigui quina sigui l’ocupació final de places, en cap cas es reduirà l’actual plantilla 

El CEM reitera la necessitat de planificar la construcció de nous edificis per a les 

escoles  Joan Coromines i Germanes Bertomeu, centres prou consolidats en el mapa 

educatiu de la ciutat,  que es troben  en edificis provisionals o abastament amortitzats. 

Establir adscripcions de les escoles públiques amb els instituts per afavorir la 

proximitat, la cohesió  i la coordinació educativa  entre primària i secundària.   

Caldrà fer una planificació de millores i manteniment dels edificis de les escoles més 

los a les necessitats educatives del S.XXI i a crear 


