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PREGUNTA A L’EQUIP DE GOVERN 

 

Expedient  ..................... : X2020018744 - PEGV2020000416 

Data de la pregunta ....... : 17/12/2020 

Tipus de pregunta ......... : PREGUNTA - ESCRITA 

Regidor que la formula .. : MARIA DE LAS NIEVES VILLARRUBIA VALLE 

Grup municipal  ............. : Fem Masnou 

 

Pregunta: 

 
El dia 10 de desembre es va convocar un Consell Escolar extraordinari, amb un ordre del 

dia del tot inespecífic, on per sorpresa - els Grups municipals no en sabien res i als 

directors d’escoles i instituts se’ls havia convocat, d’un dia per l’altra, a una reunió el dia 

anterior al Consell on la majoria no va poder assistir - ens vam assabentar de la pèrdua 

d’una línia de P3 a l’escola Lluís Millet i la conversió de la mateixa en un institut escola. 

En relació amb aquest fet, traslladem a l’equip de govern les següents preguntes: 

  

a. Quina és la raó per la qual l’ajuntament no va tenir trobades amb els directors de les 

escoles de primària i del instituts del poble per informar-los de la situació i tractar d’arribar 

a una posició de consens? Per què no va  informar tampoc abans als Grups Municipals 

de l’oposició? 

b. No ens queden gens clars ni els números ni les previsions que s’han fet per prendre 

aquesta decisió. Per tant, preguem que ens facin arribar la previsió actualitzada de la 

demanda, pel curs 2021-2022, de places públiques per P3 i per l’ESO. 

c. Tenint en compte que al Pla de Reactivació una de les propostes en l’àmbit de 

l’educació és donar suport a les lluites en defensa de l’escola pública, creu el govern que 

ha defensat l'escola pública i més concretament la demanda reiterada de les 

professionals i famílies de reducció de ràtios? Per què en un moment on la reducció de 

ràtios és tan essencial per garantir una escola segura es deixa perdre una línia de P3? 

d.Com haurien de saber, la gran majoria d’alumnat de l’Institut Mediterrània procedeix de 

l’escola Lluís Millet. Si l’any vinent tots els alumnes de sisè d’aquesta escola es queden 

en la mateixa a cursar 1r d’ESO, quants alumnes pot arribar a tenir el Mediterrània? 

Quines seran les seves perspectives de pervivència en un futur no molt llunyà davant 

d’aquesta situació? Hi ha previst algun canvi de funcions en l’equipament de l’Institut 

Mediterrània que se’ns està amagant? 

e.Pedagògicament, la idea de l’institut escola té grans avantatges, però en la seva 

implementació a l’escola Lluís Millet poden haver fallat algunes coses, la més important la 

de fer entrar en competència a dos centres públics del poble molt propers 

geogràficament, on clarament un d’ells, l’institut Mediterrània, segurament sortirà perdent. 

No hagués estat una solució més racional per a tothom que Lluís Millet i Institut 

Mediterrània passessin, com s’ha fet en altres municipis, a treballar conjuntament i 

coordinadament, formant, plegats, un institut escola? 



f. Al Consell Escolar la regidora d’educació va afirmar que, per tal d’assegurar la 

matrícula en els diferents centres de secundària del municipi, a les places de l’ESO 

ofertades per l’escola Lluís Millet només hi podrien accedir els alumnes de la pròpia 

escola. Ens poden explicar com és possible fer això?. Segons tenim entès no es pot 

restringir d’aquesta manera la matricula en un centre educatiu i per tant la regidora o 

estava mal informada o directament no va dir la veritat. 

g. Tenint en compte que el padró no patirà cap modificació important els propers anys i 

que l’amença sobre una línia de P3 estarà sempre sobre la taula mentre no es plantegi la 

solució proposada per professionals i famílies, és a dir, la reducció de ràtios, ens 

preguntem si la decisió de reduir una línia de l’escola Lluís Millet és a llarg termini i per 

tant el projecte d’aquesta escola del municipi és de passar a ser un institut escola amb 

una línia en les etapes d’infantil i primària sumant l’oferta de secundaria. Pel que fa a 

l’etapa de secundària a l’escola, es farà només ESO o també alguna modalitat de 

batxillerat? Si no passa a ser una escola d'una línia, considera el govern municipal que 

les instal·lacions estan preparades per assumir aquest increment d'alumnes? Hi ha 

previstes les inversions necessàries per fer-hi front? 

h. Tot fa pensar que un projecte d’institut escola serà força atractiu per a les famílies del 

municipi que tinguin infants en edat d’escolaritzar. Si això succeeix, hem de preveure que 

les dificultats per mantenir una línia es desplaçaran de l’escola Lluís Millet a altres com 

per exemple l’escola Rosa Sensat, a no ser que, com preguntàvem anteriorment, el 

projecte sigui de reduir definitivament el Lluís Millet a una sola línia en la seva etapa de 

primària. Quina és la previsió del govern en aquest sentit, concretament si es produeix 

aquest escenari més que probable d’ augment de demanda a l’escola on ara s’ha decidit 

treure una línia? No li sembla al govern que la decisió d’eliminar una línea en un centre 

en el qual se li afegeix una avantatge competitiva evident respecte als altres és una 

decisió incoherent que pot suposar problemes pel conjunt de l’oferta educativa al municipi 

a mig termini? 

Resposta: 

Benvolguda, 
 
L’ajuntament del Masnou va realitzar les següents reunions en un breu espai de temps en 
aquest ordre: 
 

1. Reunió de planificació del curs 2021-2022 
2. Reunió de planificació del curs 2021-2022 amb la direcció de l’escola Lluis Millet 
3. Visita i reunió amb Serveis Territorials al centre educatiu Lluis Millet 
4. Reunió de direccions de centres 
5. Reunió Consell Escolar de centre Lluis Millet 
6. Reunió del Consell Escolar Municipal extraordinari 

 
A continuació tenen les dades de l’escolarització actual, i la previsió dels propers anys: 
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Durant el mes de gener s’ha treballat amb el Departament d’Educació i de manera 
consensuada amb les direccions de tots els centres educatius de primària i secundària un 
document d’acords que respon a prioritzar reajustar l’oferta educativa baixant ràtios i no 
superar els ràtios marcats per la normativa vigent. 
 
En el document d’acords mencionat anteriorment també es recull la no adscripció de 
l’Institut Escola Lluis Millet a cap centre de primària i secundària, tal i com es va 
comprometre el Departament prèviament, i així es va informar en el Consell Escolar 
Municipal. 
 
Si existeixen canvis de funcions de l’equipament  de l’Institut Mediterrània nosaltres els 
desconeixem, però des de l’Ajuntament l’actual director del centre sap que pot comptar 
amb tot el nostre recolçament. 
 

Any naixement  
Mitjana 

d’alumnat P3 
Escolarització probable  

97% 

 2021 167 162 

2022 162 157 
 2023 158 153 
 2024 154 149 
 2025 151 147 

 2026 148 144 
 2027 147 142 
 2028 145 141 
 2029 144 140 
 2030 143 139 
 2031 142 137 
 2032 142 138 
 2033 141 137 
 2034 142 138 
 2035 141 137 
 



A l’Institut Escola només es preveu fer ESO, el Departament té previst assumir les 
despeses de manteniment corresponent a la secundària i a les petites modificacions que 
siguin necessàries pel canvi a Institut Escola. 
 
El Masnou, 
[Firma01-01] 
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