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Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Hble. Sr. Josep Bargalló Valls 

Conseller d’Educació 

Via Augusta 202-226 

08021 Barcelona 

 Vilassar de Mar, a 9 de maig de 2019.  

 

Benvolguts, benvolgudes,  

Un cop rebuda la informació de la intenció, per part dels Serveis Territorials del 
Maresme-Vallès Oriental, del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, de tancar una línia de P3 a l’Escola Pérez Sala el proper curs 
2019/2020 i després d’una reunió infructuosa del Govern de l’Ajuntament de 
Vilassar de Mar amb els Serveis Territorials, els integrants de la comunitat 
educativa de Vilassar de Mar, (escoles públiques, famílies i Ajuntament), després 
de celebrada la reunió a la Casa de la Vila, posem en coneixement del conseller 
d’Educació, dels Serveis Territorials d’Educació del Maresme-Vallès Oriental i 
del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, les següents 
peticions que s’argumenten amb algunes consideracions: 

 

1. Demanem que l’acord del possible tancament de la línia de P3 de 
l’Escola Pérez Sala no es prengui en ferm fins a la finalització de tot el 
procés de preinscripció, respectant totes les opcions, per ordre, 
demanades per les famílies.  

2. Demanem el respecte al dret de les famílies a escollir centre educatiu 
pels seus fills i filles. 
 

Que aquestes peticions responen als principis que han de guiar el període de 
preinscripció als centres educatius, el qual no finalitza fins al tancament del 
procés de preinscripcions. El dret a accedir en condicions d’equitat i d’igualtat 
d’oportunitats reconegut a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya; dret que esdevé 
irrenunciable per l’alumnat i les famílies, no s’esgota en l’assignació de la primera 
opció. Al contrari, també cal protegir l’assignació de les famílies als centres 
escollits en les següents opcions, i en l’ordre en què ho fan.  

 

Cal tenir present que les famílies van accedir a realitzar la seva preinscripció als 
centres educatius, i van prioritzar les seves opcions, basant-se en l’oferta de 
places als centres educatius pel curs 2019/2020. Manllevar el dret a poder gaudir 
d’una segona opció tenint possibilitats de fer-ho al tenor de l’oferta educativa 
presentada esdevé una vulneració d’aquest dret a obtenir plaça escolar en la 
segona opció. 
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Fou aquest l’acord marc que va donar-se entre els Serveis Territorials i 
l’Ajuntament de Vilassar de Mar en reunió celebrada en data 19 de novembre de 
2018; acord que va quedar plasmat en un document que van subscriure les parts 
en el qual també s’explicitava que no es produiria el tancament de cap línia si en 
el procés de preinscripció totes les escoles arribaven al mínim de 29 alumnes, 
cosa que no quedarà constatada fins a la finalització del període de preinscripció.   

Per tot plegat, els integrants de la comunitat educativa de Vilassar de Mar 
esperem poder disposar, per part del departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya, d’una resposta satisfactòria a les peticions plantejades en aquest 
escrit en el sentit que es posposi la decisió del possible tancament de la línia de 
P3 de l’Escola Pérez Sala fins a la finalització de tot el procés de preinscripció, 
respectant totes les opcions, i per ordre, de les famílies.  
 

 

Vilassar de Mar, 9 de maig de 2019 

 

 

 

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 dels Serveis Territorials 
del Maresme-Vallès Oriental, senyor Pere Masó.  


