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Honorable ERNEST MARAGALL I MIRA
Conseller d'Educació
Barcelona-Ciutat

assumpte: ASSIGNACIÓ D'UN TERCER GRUP A P-3 EL CURS 2007-2008.

L’equip docent del CEIP FORT PIENC, reunits en claustre extraordinari en data
29/05/07,  després de la reunió mantinguda amb el Sr. Manel Blasco, Gerent del Consorci
d'Educació de Barcelona i la Sra. Àngels Bartolomé, adjunta al Director de SSTT de
Barcelona-Ciutat, a la sala de mestres de 13 a 14'30 hores,

EXPOSEM

que sentim una gran preocupació i malestar davant la imminent incorporació d’una tercera
línia de P3 al nostre centre per al curs 2007-2008.  

Lamentem profundament que les actuacions del Departament d’Educació i del Consorci
d’Educació de Barcelona  hagin oblidat, de manera involuntària o no, que calia informar
primer els membres de l’escola abans que a les famílies que poden formar part d’aquesta
tercera línia al nostre centre. Molts de nosaltres hem estat sabedors d’aquesta situació per
famílies d’alumnes del centre.

D’altra banda, hi ha tot un seguit de raons que ens fan pensar que la introducció d’aquesta
tercera línia provocarà una disminució en la qualitat educativa del centre. Entre elles volem
destacar:

- la nostra escola, tot i ser un centre de recent creació,  està construïda amb uns paràmetres
d’escola de doble línia al qual se li han aplicat els criteris d’una manera molt estricta i, en
alguns casos, els criteris de construcció d’edificis escolars estan per sota del que es
considera adient en un centre d’aquestes característiques.

- Ens preocupa la qualitat de l’espai on s’allotjarà la tercera línia, ja que no estarà
comunicada amb les altres dues classes i no comptarà, segurament, amb el dipòsit d’ACS
per poder canviar un nen.

- Ens preocupa l’espai del menjador, ja que no podrà oferir un servei de qualitat a les
famílies, ja que un tant per cent molt elevat d’alumnat de l’escola es queda a dinar, i
l’augment de vint-i-cinc alumnes més pot provocar problemes a l’hora d’organitzar el
servei.

- Ens preocupa l’espai de llitets perquè els nens i nenes puguin fer la migdiada, ja que
aquest a dures penes pot allotjar els cinquanta alumnes que s’hi queden habitualment.

- Ens preocupa la  progressió de l’escola durant els propers anys escolars, ja que la
incorporació d’aquesta tercera línia suposarà, durant dos anys, la pèrdua de, com a mínim,
dues aules de l’escola per allotjar un curs sencer i , de la mateixa manera, farà minvar els
petits espais que ara dediquem a la nostra activitat pedagógica quotidiana i que són claus
per tirar endavant el nostre projecte educatiu: espais de desdoblament, de petites rodes, de
reforços…
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- Ens preocupa l’espai de pati d’educació infantil que actualment ja és insuficient per
allotjar una etapa d’educació infantil de doble línia i que, amb aquesta nova entrada de
vint-i-cinc alumnes, encara veurà més disminuïda la seva funció.

- Ens preocupa la dinàmica de cicle, ja que el nombre d’aules que actualment tenim a
l’educació infantil farà que el curs de P5 hagi de pujar a la planta superior, distanciant-se
així de l’espai que actualment ocupa, a peu de carrer, amb la pèrdua de la relació família-
escola que actualment tenim de manera diària i que forma part del nostre pla estratègic
(apropament família-escola com a pilar bàsic de funcionament del centre), i dificultant la
capacitat de treball que forma part de la nostra rutina: racons, projectes, tallers…

- Ens preocupa una possible disminució, en definitiva, de la qualitat educativa que la nostra
escola ha anat adquirint al llarg de la seva curta història de quatre anys, i que ha fet que es
guanyi el seu espai dins dels equipaments del barri de Fort Pienc, a Barcelona. 

- Ens preocupa ser víctimes d’una massificació en la que l’escola no té res a veure i que és
fruit d’una planificació insuficient per part de l’Administració educativa.

Per tot això,

DEMANEM

que aquesta nova línia no s’incorpori a l’estructura de doble línia del nostre centre que, d’altra
banda, ja compta amb una altra ampliació que va ser realitzada pel Departament l’any de
l’inici de la seva activitat al barri.
Entenem que existeix un problema per poder allotjar aquestes famílies, però no considerem
que sigui la incorporació al nostre centre i la conseqüent massificació  la solució a un
problema en el que la nostra escola no té cap mena de responsabilitat.

Esperem de l’Administració Educativa la presa de decisions que no passin per crear un
problema en una escola arrelada al barri, reconeguda pel projecte educatiu que està tirant
endavant i que intenta guanyar-se un espai propi en la vida educativa del districte de
l’Eixample de la Ciutat de Barcelona.

En tot cas, l’escola estaria disposada a participar de mesures provisionals que no impliquin un
compromís de llarga durada, no perquè no estigui en el nostre ànim potenciar una escola
pública de qualitat, sinó perquè no volem que un problema que ens és aliè esdevingui un
problema propi en el que no tenim cap mena de responsabilitat. 

El nostre compromís amb les famílies que han apostat pel nostre projecte des de setembre de
dos mil tres, incloses les que entraran a principis del proper curs, i amb els seus fills i filles,
ens obliga a prendre unes determinacions coherents amb una educació pública i de qualitat en
el segle XXI.

I per tal de fer-ho constar, lliurem el present escrit a Barcelona, el trenta de maig de dos mil
set.

David Beltrán i Dumont
Director de l'escola,  en nom de LA TOTALITAT del
claustre del CEIP FORT PIENC.


