Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Hble. Sr. Josep Bargalló Valls
Conseller d’Educació
Via Augusta 202-226
08021 Barcelona
Vilassar de Mar, 21 de maig de 2019, a les 19,30h.
COMUNICAT CONJUNT GOVERN MUNICIPAL, DIRECCIONS i AMPA/AMIPA
de les Escoles Públiques de Vilassar de Mar
Reunides, l’equip de Govern Municipal, equips directius i AMPA/AMIPA de les
Escoles Públiques de Vilassar de Mar: Alocs, Vaixell Burriac, Mar i Pérez Sala; i
no havent rebut resposta a cap de les 2 cartes fetes arribar a Serveis Territorials
del Maresme, Director General de Centres Públics i Conselleria del Departament
d’Educació, amb dates 9 i 17 de maig,
Exigim a Serveis Territorials, Direcció General de Centres Públics i/o Conselleria
del Departament d’Educació, que se’ns confirmi per escrit el no tancament de
cap línia de P3 per al curs escolar 2019-2020 al municipi de Vilassar de Mar,
sobre la base de,
L’acord al qual va arribar el Govern Municipal i Serveis Territorials
amb data 19 de novembre en el qual, el possible tancament d’una
línia de P3 quedava supeditat al fet que alguna escola no arribés a
les 29 preinscripcions. Amb la informació de què disposem el dia
d’avui, totes les escoles compleixen amb aquest requisit.
2. El dret de les famílies a triar centre educatiu.
1.

En cas de no obtenir resposta afirmativa a aquest comunicat aquesta setmana,
us informem que la setmana entrant iniciarem mobilitzacions entre les famílies
del municipi per tal de:
· Defensar el dret de les famílies que en 1a, 2a i successives opcions van
triar l’escola amenaçada de perdre una línia.
· Defensar el dret de les famílies que van triar l’escola amenaçada de perdre
una línia, donat que en el moment de la preinscripció constava la disponibilitat
de dues línies.
·
Defensar el dret de totes les famílies de Vilassar de Mar a gaudir d’un
ensenyament públic i de qualitat i a poder triar centre educatiu per als seus
fills i filles.
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Us comuniquem que dijous dia 30 de maig, a primera hora del matí,
representants dels equips directius, AMPA/AMIPA i Govern Municipal,
convocaran mitjans de comunicació per tal de fer arribar a Serveis Territorials del
Maresme el resultat de les mobilitzacions dutes a terme en els propers dies.
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Damià del Clot i Trias.
Alcalde de Vilassar de Mar.
(En representació del Govern Municipal i les direccions i AMPA-AMIPA de les
Escoles Públiques de Vilassar de Mar: Pérez Sala, Vaixell Burriac, Escola del
Mar i Alocs)

“Aquest document es farà arribar al Conseller d’Educació, senyor Josep Bargalló, al director
General de Centres Públics, senyor Josep González-Cambra i al director de Serveis Territorials
del Maresme-Vallès Oriental, senyor Pere Masó.”
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