Baixada de ràtios a Mollet ja!
El passat 12 de febrer va haver-hi Consell Escolar Municipal on l’únic punt del dia era la
Planificació Escolar a la ciutat. Tant la inspectora de zona com el regidor d'educació van
donar la informació de planificació escolar a l'educació infantil i primària pels propers cursos.
A Mollet hi haurà un tancament i reobertura de grups de P-3 en les escoles públiques de
dues línies, en els propers anys. Un altre cop només l'escola pública rep les conseqüències
de la baixada de la natalitat. Aquests tancaments suposaran que passarem de tenir 18 grups
de P-3 el curs 2010/2011 a les escoles públiques, a tenir 12 grups el curs 2021/2022.
Mentre a l'escola concertada no s'ha tancat cap grup, el balanç de la pública és de 6 grups
tancats, que en el cas de l'escola Nicolas Longarón, a més, va suposar el seu tancament
definitiu.
Des de Mollet en Comú denunciem aquesta injustícia cap a l'escola pública. La nostra
posició ha estat sempre la mateixa, no volem el tancament de cap grup. Però el que
considerem del tot inadmissible és que aquests tancaments només afectin a les escoles
públiques.
Seguirem reclamant la baixada de ràtios (menys alumnes per aula) com a mesura
necessària per donar resposta els reptes de l'escola del segle XXI, que avui dia suporten
ràtios desproporcionades per poder atendre l’alumnat.
Tenim una societat complexa, i això es reflecteix a les nostres escoles. Per donar-hi
resposta, la igualtat d'oportunitats ha de ser l'eix vertebrador. Per això, a més de la baixada
de ràtios, demanem altres mesures imprescindibles: reforçar amb TEIS (Tècniques
d'Educació Infantil) totes les aules de P-3, hores de vetlladores suficients per donar resposta
a les NEE (Necessitats Educatives Especials) en totes les franges horàries, dotació
pressupostària per aplicar el decret d'escola inclusiva, lluita efectiva contra la segregació
escolar, augmentar dotacions als equips psicopedagògics, etc.
Per tot això des de Mollet en Comú demanem la baixada de ràtios a les nostres escoles ja!

