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Pilar Gorina
“És més necessari ajustar 
cursos de primària per 
abaixar ràtios que iniciar  
una nova escola”
AUTORIA Jordi Pascual Mollá

Què cal fer per impulsar la FP?
Més graus amb lògica comarcal. Parlem amb el món em-
presarial per veure les necessitats.

Teniu previst demanar una tretzena escola pública?
No en aquests moments. Les dades ens indiquen que 
tenim més necessitat d’ajustar cursos de primària per 
abaixar ràtios que d’iniciar una nova escola.

I els cursos bolet?
Aquests grups, que no m’agrada anomenar bolet, s’han 
d’entomar i integrar amb l’alegria de rebaixar ràtios. No és 
la mesura ideal però ens ajuda provisionalment.

Quina és l’aposta en quant a zones escolars?
Al Consell Escolar Municipal es va acordar mantenir dues 
zones durant dos cursos. Passat aquest temps mirarem si 
cal reajustar-ho de la mà de la comunitat educativa.

Quin calendari preveieu per a la Mirada? Mentrestant, 
com se solucionarà el problema d’espais?
Treballem perquè el curs 2021-22 comenci al nou edifici. 
Aquest curs el pati proporcionalment és més gran tot i 
haver afegit un mòdul nou.

Quina proposta de renovació pedagògica teniu?
L’Ajuntament està adherit a Educació 360. És interes-
sant ja que ve a dir que l’educació no es dona només als 
centres. Hem d’exigir que l’educació sigui de qualitat, tant 
en les extraescolars, educació en el lleure... També estem 
adherits a Escola Nova 21 i ha estat una experiència molt 
positiva perquè remou.

Part de la comunitat educativa es pregunta com 
afecta això a l’accés de famílies amb pocs recursos.
No és cert que les escoles que no s’hi han adherit no 
innoven. No es tracta d’innovar perquè sí sinó per millorar 
l’educació. Sempre defensaré un horari possible per a les 
famílies. L’infant no pot tenir-ho tot concentrat amb po-
ques pauses. Em posaré sempre al costat del més feble.

Quin posicionament teniu sobre el temps de migdia 
amb la proposta de la llei Aragonès?
Opinarem quan es posi sobre la taula. Volem un acord de 
la comunitat educativa i que el servei sigui el més educatiu 
i el millor possible.

Etiquetes dels models educatius

Laura Alegre
“Necessitem un nou centre 
perquè les aules estan plenes 
i hi ha molts cursos bolet”
AUTORIA Clara Ontañón Benguerel

Com va sorgir el nou equip?
Donat que l’anterior junta es dissolia, un grup de mares 
vam voler donar continuïtat a la tasca i ens vam proposar 
per crear la nova junta. Hem decidit treballar com un equip 
perquè la idea de la Coordinadora és molt potent. 

Tot i que el Departament ha descartat la construcció 
d’una nova escola pública, creieu que és necessària?
Sí, totes les escoles estan plenes i hi ha molts cursos bolet 
que fan que el projecte vagi malament. Però s’han de veure 
moltes coses: la ubicació, la zonificació, les línies... Ens cal 
tenir la informació per acompanyar les famílies.

S’ha especulat sobre una nova escola quan La Mirada 
encara està en barracons.
Bé, hi ha arquitectes treballant, uns terrenys i un projecte, 
que es va presentar en les portes obertes. Sobretot ens falta 
saber el calendari, que topa de ple amb els tempos polítics.

Cada cop que hi ha preinscripcions retorna el debat 
sobre la zonificació.
És un tema complex. Volem fer una formació amb un so-
ciòleg i veure estudis i models per poder definir. Correm el 
risc de crear segregació. Per exemple, si volem una escola de
proximitat als barris més residencials, potser fa que no hi 
hagi fluxos de gent diversa i d’altres cultures. 

Una de les lluites de la Coordinadora ha estat demanar 
millores per a l’ensenyament públic. Seguirà sent així?
Sí. Com a Coordinadora tenim la voluntat de participar en 
el Consell Escolar Municipal per representar les AFA de 
les escoles públiques. Volem una escola pública al 100%, 
gratuïta i inclusiva.

A grans trets quines millores necessita l’ensenyament 
públic a Sant Cugat?
Per aplicar el decret d’escola inclusiva falten recursos a les 
aules: docents, auxiliars... Hi poden haver millores de man-
teniment perquè hi ha edificis vells. En l’àmbit personal de 
personal, falten hores.

Un dels membres de la junta va ser el candidat de 
Podem a les municipals.
Això és un assumpte personal de cadascú. Jo mateixa sóc a 
un partit. Vam decidir respectar la posició de cadascú i, en 
tot cas, és ell qui hauria d’explicar per què ha decidit ser a 
Podem i a la Coordinadora.

Càrrec electe pel 
PSC i regidora 
d’Educació, 
Universitat 
i Memòria 
Històrica del 
govern tripartit.

Un dels seus 
primers anuncis 
com a regidora ha 
estat una aposta 
per la FP però hi ha 
molts altres afers 
que preocupen 
la comunitat 
educativa com 
les places, la 
zonificació, 
la renovació 
pedagògica o el 
temps de migdia.

Presidenta de 
la junta de la 
Coordinadora 
d’Associacions 
de Familiars 
d’Alumnes 
(AFA).

L’entitat que 
agrupa les AMPA 
i AFA dels centres 
públics de la ciutat 
per guanyar força 
en defensa d’un 
ensenyament 
públic, de qualitat i 
de proximitat.  
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Tothom pot triar escola?
AUTORIA Xènia Amorós

Quan parlem d’escolaritzar, segur que totes estem d’acord 
en dos supòsits clau: el primer, tots els nens i nenes, in-
dependentment del seu origen i realitat socioeconòmica, 
tenen dret a una escolarització de qualitat, el segon, totes 
les famílies, independentment del seu origen i realitat so-
cioeconòmica, desitgen la millor escola per a la seva des-
cendència. Tanmateix, la realitat ens fa veure que exis-
teixen condicionants econòmics i culturals que fan que, 
a l’hora de triar, no totes les famílies tinguin les mateixes 
opcions i, per tant, no tots els infants tenen les mateixes 
oportunitats. 

És per això que, quan les escoles es comencen a etiquetar, 
per distingir-se les unes de les altres i vendre al món el seu 
“valor afegit”, allò que hauria de ser un dret fonamental, 
del qual els infants en són els titulars (dret a l’educació), 
es mercantilitza i es converteix en un bé de consum: qui 
més recursos té, més opcions de triar tindrà. Com diria 
l’infaust Rodrigo Rato: “Es el mercado, amigo”. Però passa 
que els drets no poden estar subjectes a les lleis del mer-
cat i la seva defensa és una responsabilitat col·lectiva que 
no podem eludir. 

I què podem fer les famílies davant d’aquesta situació? 
Doncs al meu entendre, com a ciutadanes, ens toca de-
nunciar que la lliure elecció de centre i la coexistència de 
la doble xarxa (pública-privada/concertada) són meca-
nismes que únicament serveixen per garantir els privi-
legis d’aquells sectors més afavorits i que estan generant 
una diferència entre escoles de rics i escoles de pobres.

Ens toca apostar per l’escola del nostre barri, participar 
de la seva comunitat educativa, en el sentit més ampli del 
terme (és a dir, en els espais formals de participació que 
tenen les famílies, des de consells escolars a AFAs, però 
també en els informals, com són els parcs i altres espais 
dels nostres barris), i treballar perquè l’educació sigui 
realment una eina per garantir l’equitat i contribueixi a la 
justícia social. 

Qui educa?
AUTORIA Xènia Amorós i Ramon Casals

L’escola és educació. Però l’educació va molt més enllà de 
l’escola. Si preguntem a una criatura de vuit o deu anys què 
vol ser de gran, potser diu que vol ser metge, mestre, futbo-
lista, o concursant de Gran Hermano! 

Les respostes són un reflex de què veu i viu al seu voltant. 
L’escola, i especialment la pública, ha de garantir a tots els 
infants l’accés a aquells coneixements que com a societat 
hem decidit que ens són necessaris per viure i conviure: 
educació emocional, respecte per les diferències... Sobretot 
a aquells que no hi tindran accés d’una altra manera. 

Els estudis de la sociologia de l’educació ens diuen que els 
entorns escolars heterogenis, en què conviu alumnat amb 
realitats i necessitats diferents, milloren l’èxit escolar de 
l’alumnat més vulnerable. Però no només l’escola educa. 
Per descomptat l’entorn familiar importa. I molt! L’exem-
ple del que es veu a casa. Einstein deia: “ L’exemple no és 
una manera d’educar, és l’única manera!” Es parla d’ensen-
yar als infants a fer un ús responsable de les tecnologies. De 
res servirà si no ho fem també els adults.

Tot educa. Tot. La publicitat, les sèries que mirem, les modes 
que vestim, el model de consum que apliquem, les cançons 
que escoltem, els llocs on anem, la manera com mengem. 
Educa el model de ciutat, l’oci que triem, els llibres que lle-
gim –o no llegim!-, allò de què parlem, l’imaginari que cons-
truïm i com convivim. No podem pas oblidar-ho. 

Si quan parlem d’educació no tenim ben present que va 
molt més enllà de l’escola, la nostra visió serà esbiaixada. 
Educa la tribu. I la tribu és tot i som tots. Cadascuna de no-
saltres ens convertim en una agent educativa. També els 
mateixos infants són agents educatius per als companys. 
Per això si desitgem una societat tolerant i equitativa, hem 
d’apostar per escoles heterogènies, que propiciïn la convi-
vència entre famílies, docents i alumnat amb realitats i ne-
cessitats diferents. Perquè així és el món: divers.

Què i com ensenyem?
AUTORIA Ramon Casals

L’escola té tres grans reptes: quins valors volem transmetre? 
Quins coneixements? Quines eines didàctiques aplicarem? 
Fa més d’un segle que el debat és sobre la taula. S’han suc-
ceït propostes, s’han fet experiments més o menys exitosos, 
i l’ànsia d’innovació ha estat constant. 

Durant els meus quaranta anys a l’escola cada any s’han fet 
modificacions , per llei, per tal d’intentar donar-ne resposta: 
en la forma d’avaluar, en els continguts a treballar, en la ma-
nera de fer-ho...Us ve al cap allò de “suficient-insuficient-no-
table-excel·lent” cap al “necessita millorar–progressa ade-
quadament”, la qualificació numèrica, o la no qualificació?

 La “matemàtica moderna” als anys setanta? Més endavant 
els centres d’interès, els racons, el treball per projectes, l’es-
cola activa, inclusiva, lliure... Per què aquesta recerca cons-
tant de la pedra filosofal? Educar és, per definició, formar 
algú, desenvolupant i dirigint les seves facultats físiques, 
morals i intel·lectuals. És formar la canalla amb uns objec-
tius, uns valors determinats. És cert que cal una revisió a 
fons dels continguts que es treballen a l’aula. Alguns han 
quedat antiquats, i no responen a les necessitats actuals de 
l’alumnat i de la societat.

Hi ha moltes eines didàctiques. Moltes maneres d’organit-
zar l’aula i l’aprenentatge. Però crec que educar és , sobretot, 
un acte relacional. I com a tal la relació que s’estableix entre 
mestre i alumne, l’empatia, el posar-se al lloc de l’altre, el fet 
d’acceptar l’infant , de valorar-lo, de veure i estimular les se-
ves capacitats, la comunicació, i fins i tot diria, el bon humor, 
estan una passa per davant de la tipologia d’escola, les eines 
didàctiques que s’usin o les ànsies d’innovació. 

He conviscut amb centenars de mestres i he vist moltes ma-
neres de fer. Independentment de les eines didàctiques o la 
metodologia, us asseguro que quan l’empatia i la valoració de 
l’alumne hi són, ja tenim un bon tros del camí fet. Tanmateix 
crec que cal una bona dosi de valentia per fer un replanteja-
ment a fons dels continguts a les diferents etapes educatives.

XÈNIA AMORÓS 
Mare florestana i vicepresidenta de la Federació d’Associacions 
de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC). 

RAMON CASALS 
Professor jubilat i escriptor. AUTORIA de L’aventura de ser avis.

“El dret a l’educació 
no pot estar 
subjecte a les lleis 
del mercat”

“Els entorns 
escolars heterogenis 
milloren l’èxit 
escolar”

“Hi ha moltes eines 
didàctiques però 
educar és un acte 
relacional”

Els i les socialistes de 
Sant Cugat us desitgem 
una molt bona
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9AUTORIA Jordi Pascual Mollá

El model de gestió dels 
menjadors escolars i la 
implicació de les famílies és 
un debat irresolt des de fa 
anys. Una nova llei posa les 
bases per a l’externalització 
del servei a través de 
concursos públics.
Des de fa més de tres anys el temps de migdia de les es-
coles públiques es troba en el punt de mira. La Federació 
d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya 
(FaPaC) ha tornat a advertir d’un intent d’externalització 
del servei amb la contractació directa d’empreses per part 
del Departament d’Ensenyament. Temen que a més s’eli-
minarà la incidència de les famílies, tot i que avui dia són 
les que sustenten econòmicament el servei ja que la Gene-
ralitat no en contempla la gratuïtat del temps de migdia.

Ja el 2016 es va fer l’anunci d’un acord marc que obria la 
porta a canviar la gestió dels menjadors escolars. L’afer 
va quedar tancat després del posicionament contrari del 
món local però l’any passat es va fer un nou pas cap al can-
vi de model a través d’un decret de menjadors que perme-
tria licitar el servei.

 Ara, amb aquest intent aturat i sotmès a un procés parti-
cipatiu per a priori redefinir la proposta, l’anomenada llei 
Aragonès (oficialment Llei de Contractes de Serveis a les 
Persones) torna a posar en alerta la comunitat educativa. 
El text pretén fixar les bases de la contractació pública 
dels serveis a les persones, el que també afecta a la sanitat 
amb serveis com la ginecologia i a diversos serveis assis-
tencials com la geriatria.

A la pràctica, la llei Aragonès permetria l’externalització 
de serveis que fins ara no es podien sotmetre a un concurs 
públic. D’entre els referents a l’ensenyament hi apareixen 
diverses referències que afectarien el temps de migdia –
subministrament de menjars per a escoles, de cantina i 
menjars per a escoles, entre d’altres– i altres serveis que 
en molts casos realitzen entitats i empreses de lleure, 
com les colònies de vacances. 

Temps de migdia: un acord que no arriba
El temps de migdia com 
a símptoma d’un canvi de 
model?
Segons explica Lidón Gasull, directora de la FaPaC i advo-
cada, un dels grans problemes que suposa la llei Aragonès 
és l’externalització d’un servei que avui dia depèn de les 
famílies. Segons l’actual sistema, cada centre pot escollir 
el model de gestió del menjador. A Sant Cugat la majoria 
han optat per la gestió externa però no en forma de concurs 
públic. En aquest cas, l’AMPA/AFA amb l’acord del Conse-
ll Escolar opta per triar una empresa que s’encarregui del 
servei i, per tant, són les famílies de cada centre les que  
elegeixen el pes dels criteris a tenir en compte.

En altres casos –les escoles Catalunya i Pins del Vallès– 
són les mateixes AMPA/AFA les que gestionen el servei de 
menjador directament. Mentre en els centres públics les 
fundacions, empreses, empreses socials, autònoms o les 
mateixes famílies són les protagonistes de la gestió, en la 
majoria d’escoles privades i concertades el servei depèn di-
rectament del centre o de les fundacions que els sustenten.

La FaPaC preveu que l’aprovació de la llei Aragonès sigui el 
primer pas de l’externalització. “Caldrà una llei sectorial 
que marcarà les característiques concretes de l’externalit-
zació, com el funcionament per lots o si es deixa un espai 
per a l’autogestió”, explica Gasull, que veu problemàtic que 
les famílies que sufraguen el servei no tinguin capacitat 
d’incidència en la decisió ni en el seguiment.

Jesús Viñas, director dels serveis territorials, defensa el 
Departament: “Posarem eines per resoldre el temps de 
migdia de forma efectiva i mantenir la qualitat que es dona 
a molts centres”. Queda l’interrogant, però, de quin grau 
d’incidència tindran les famílies. De moment, diu Viñas, es 
preveu la contractació pública ja que “les responsabilitats 
de les contractacions recauen sobre l’administració perquè 
és un servei que es dona a un centres públic”.

“El que intentem és que no hi hagi un concurs general que 
guanyi una gran empresa, defensa Viñas”. El govern mu-
nicipal de moment no s’ha posicionat i la regidora d’Edu-
cació, Pilar Gorina, diu que cal esperar a veure la proposta 
definitiva. Però la reivindicació ve de lluny i ha estat con-
tinuada. Després de la caiguda de l’acord marc, l’anunci del 
decret de menjadors va provocar la reacció de la FaPaC i la 
creació de SOS Migdia a Sant Cugat. “Diuen que la norma-
tiva europea i la llei de contractació espanyola els obliga a 
fer un concurs públic però això no és així”, va argumentar 

Carme Roca, representant de FaPaC, després d’una troba-
da amb famílies, direccions i altres actors interessats l’oc-
tubre del 2018, “l’Estat espanyol deixa la responsabilitat a 
les comunitats autònomes”. El conseller d’Ensenyament, 
Josep Bargalló, preguntat per aquest mitjà durant una vi-
sita a la ciutat el dia 26 d’aquell mes, va mostrar el seu des-
acord amb els plantejaments de la FaPaC: “Fer un concurs 
públic no és privatitzar; es privatitza concedint a dit, com 
passa ara en algunes escoles a Catalunya”.

Posteriorment el conseller va explicar a elCugatenc que el 
Departament treballa per buscar l’encaix de l’autogestió i 
dels models d’èxit com el de Sant Cugat dins de la propos-
ta de decret. Paral·lelament, la FaPaC i la plataforma SOS 
Migdia van aconseguir portar la proposta de decret a les 
institucions municipals per intentar que el posicionament 
dels ajuntaments fos determinant per repensar el projecte. 
Tant l’Ajuntament de Sant Cugat com l’EMD de Valldoreix 
van donar suport a la proposta.

Al novembre el concurs públic de l’Ajuntament per a la ges-
tió del servei de menjador de les escoles bressol municipals 
va donar la raó a les veus que deien que la contractació pú-
blica beneficia les multinacionals. Fins al 2022 ISS Facility 
Services s’encarregarà de la gestió d’aquest servei.

Enmig del rebombori, Bargalló va fer una pausa i a l’abril 
va obrir un procés participatiu “per tal d’establir conjun-
tament com volem que sigui l’espai de migdia dels centres 
educatius”. Lidón assegura que el procés no servirà per a 
res si mentrestant es tramita la llei Aragonès. En la tramita-
ció de la llei, la FaPaC ha intentat parlar amb tots els grups 
parlamentaris. Segons la seva presidenta, només Catalun-
ya En Comú Podem i la CUP han fet pròpies bona part de 
les seves propostes, mentre Ciutadans –qui considera un 
aliat clau d’ERC en la tramitació– ni tan sols els ha rebut. 
Posteriorment la FaPaC, amb altres 68 col·lectius, sindicats 
i partits, han creat la plataforma Aturem la llei Aragonès, 
presentada al setembre del 2019.

La plataforma SOS Menjadors Escolars va anunciar al ju-
liol del 2019, arran d’una reunió amb el Departament, que 
s’ha trobat la fórmula per permetre que les AMPA/AFA 
mantinguin la gestió directa i indirecta del servei amb la 
signatura d’un conveni amb el Consell Comarcal. S’eviden-
cia així una diferència de criteri entre la FaPaC i SOS Men-
jadors Escolars.

Andrés Muñoz 
“L’administració ha regulat els menjadors 
en benefici de l’empresa privada”
AUTORIA Joan Cabasés Vega

Què en penses de la contractació pública als menjadors escolars?
El posicionament de Del Campo al Cole és molt similar al de la Federació 
d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC): cal aprofi-
tar l’aprenentatge de les AMPA/AFA, fa anys que gestionen el servei, i respec-
tar que les famílies decideixin.

I si no se’n volen fer càrrec?
Per als casos en què les AMPA/AFA no puguin o vulguin assumir-ne la gestió, 
hem de crear un sistema de licitació que incorpori paràmetres ambientals i 
socials. I aquest sistema ha de respectar la voluntat de la família.

Com es pot garantir millor que els productes siguin de proximitat i 
ecològics, amb contractació pública o amb gestió de les AMPA/AFA?
No es tracta d’un model o de l’altre perquè la llei contempla cinc modalitats i 
entre elles hi ha la gestió directa per part de l’administració, l’externalització 
i la gestió directa de les AMPA/AFA. Poden coexistir.
És cert, però, que no es poden marcar restriccions a la lliure competència si 
s’opta per un concurs públic. És a dir, no es poden posar criteris que limitin la 
participació d’empreses d’altres països del mercat únic. Però sí que es poden 
incorporar criteris de reducció de gasos d’efecte hivernacle i altres formes 
d’ajustar la licitació per permetre productes de proximitat i ecològics.

Un concurs públic pot aportar ara millors resultats que abans del 
darrer canvi legislatiu?
Sí, i per això quan parlo amb col·lectius mobilitzats pel decret de menja-
dors els dic que vagin amb compte de no dir algunes coses que potser no són 
certes. Perquè de la mateixa manera que no és cert que hi hagi cap llei que 
obligui la Generalitat a treure la gestió a les AMPA/AFA, tampoc ho és que la 
llei vingui per liberalitzar el sector. Depèn de com es redacti la licitació.

Hi ha algun model referent?
Arreu de l’Estat l’administració ha regulat els menjadors escolars en benefici 
de l’empresa privada. Això fa que el model de licitació estigui desvinculat del 
territori, de la producció ecològica, de la qualitat alimentària... El preu sem-
pre és determinant i això fa que quatre empreses (Serunion, Compass Group, 
Aramark i Ausolan) gestionin el 58% del mercat. A Catalunya, on hi ha més 
petites i mitjanes empreses i amb AMPA/AFA més implicades en la gestió, hi 
ha l’amenaça que grans empreses ho canviïn tot. Potser no en som conscients, 
però el cas català és un referent. 

En altres indrets de l’Estat les famílies no tenen capacitat de decisió?
El model més estès és el que defensa ara la Generalitat: que l’administració 
pública liciti el servei sense tenir en compte la voluntat de les famílies. Hi ha 
excepcions.

Heu fet un documental sobre menjadors escolars.
Ja hi havia obres audiovisuals que tracten el tema, com El plat o la vida, però 
vèiem interessant actualitzar el debat sobre l’alimentació i els menjadors 
escolars amb un context de canvi climàtic, crisi política, econòmica... Volem 
oferir exemples de com canviar el model i donar resposta a les demandes de 
canvi.

També impulseu un sistema de certificació.
Intentem trobar fórmules per fomentar el canvi en l’alimentació escolar. La 
certificació és una eina de transparència perquè visibilitza bones pràctiques i 
s’ofereix a les famílies per saber què es menja i on es produeixen els aliments.

Per què és tan important fer totes aquestes accions?
L’alimentació va més enllà del que posen al plat de les escoles; genera salut i 
està vinculada al territori, afecta a la forma de vida de les persones que pro-
dueixen per nosaltres i a la xarxa que es genera al voltant de tot això. També 
hi ha el com aprenen els nostres fills a relacionar-se amb els aliments. A 
banda de respirar, què hi ha més important que menjar?

Les altres preocupacions  
del món educatiu
La FaPaC ha demanat via carta als grups polítics la su-
pressió dels articles que afecten a l’ensenyament o el 
vot contrari a la proposta. Lidón adverteix que l’exter-
nalització de serveis en un marc en què l’horari lectiu es 
desdibuixa pot suposar el copagament, és a dir, fer que 
algunes competències passin a estar recollides –o més 
aprofundides– en extraescolars, el preu de les quals recau 
sobre les famílies i no sobre la Generalitat. “La llei té dos 
objectius: externalitzar serveis bàsics, el que suposa un 
conflicte d’interessos amb el sector privat, i incorporar a 
la contractació pública serveis que ara no són públics com 
l’acollida matinal, les extraescolars i el temps de migdia”, 
enraona la presidenta de FaPaC.

La llei Aragonès recull aquests serveis com a susceptibles 
de ser externalitzats però enlloc indica que, en aquest cas, 
passaran a estar sufragats amb diners públics. De fet, Vi-
ñas diu que almenys pel que fa al temps de migdia la Gene-
ralitat no ho pot assumir. 

La Coordinadora d’AFA, que va renovar la junta a l’abril, 
encara no s’ha pronunciat al respecte. Han de buscar el 
consens de tots els centres educatius i, de moment, se-
gueixen atents als moviments de SOS Menjadors i de la 
FaPaC. Quan es va constituir la nova junta la presidenta, 
Laura Alegre, i l’encarregada de comunicació, Iona Casa-
devall, van explicar a elCugatenc que era un tema a tenir 
en compte tot i que el procés participatiu del decret de 
menjadors el deixava en stand by.

Andrés Muñoz, 
coordinador 
de l’ONG Del 
Campo al Cole.

Del Campo al 
Cole és una ONG 
sense ànim de 
lucre que treballa 
perquè les escoles 
serveixin aliments 
agroecològics als 
menjadors escolars 
tenint en compte 
paràmetres de 
proximitat i de 
medi ambient. 
Per a aquest 
resident de la 
Floresta, el model 
català té marge 
de millora però és 
una referència en 
l’àmbit estatal.

PRINCIPALS SERVEIS EDUCATIUS SUSCEPTIBLES DE SER CONCURSATS SEGONS 

L’ESBORRANY DE LA LLEI  ARAGONÈS

• Serveis d’ensenyament preescolar
• Serveis d’educació especialista
• Serveis escolars diversos
• Serveis d’ensenyament per a adults i  

altres serveis d’ensenyament
• Serveis de colònies de vacances  

per a infants
• Serveis de subministrament de menjars 

per a escoles

• Serveis de cantina
• Serveis de menjars per a escoles
• Serveis d’ensenyament preescolar
• Serveis d’ensenyament universitari  

per a adults
• Serveis de tutoria
• Serveis de cures de dia per a infants
• Serveis de cures de dia per a infants  

i joves discapacitats
• Serveis esportius

www.oneoptic.es
òptica · optometria · contactologia · teràpia visual · servei d'audiologia 

C/ Sant Jordi 30, 08172, Sant Cugat 
93 589 44 95 santcugat@one-optic.es

La llei Aragonès 
posa la base per 
externalitzar més 
serveis públics

El grau d’implicació 
de les famílies 
preocupa la 
comunitat educativa
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Les famílies demanen camins 
escolars segurs

L’odissea de les preinscripcions 
escolars: zonificació i places

AUTORIA Xavier Palahí Calopa

Els infants de la 
Floresta han de 
travessar la carretera 
de Vallvidrera

L’arribada dels nens i nenes a l’escola és un repte amb ca-
racterístiques pròpies a cada centre educatiu. Moltes As-
sociacions de Famílies d’Alumnes (AFA), consideren que hi 
ha una mala connexió entre els centres escolars i les llars 
de cada família. Això deriva en problemes de seguretat per 
als mateixos infants. En un entorn urbà on els vianants han 
de conviure amb patinets, bicicletes i cotxes, els nens i ne-
nes són els més vulnerables. 

Sant Cugat, a més, consta d’un ampli ventall de morfologies 
urbanes que deriven en realitats molt diferents. El voltant 
de l’escola Europa, per exemple, es tracta d’una zona cèn-
trica on a les hores punta es genera una gran congestió en 
el trànsit. A la Floresta, en canvi, hi ha menys infraestruc-
tures per a vianants com ara semàfors o passos de zebra, i 
els infants que van a peu es troben situacions en les quals 
han de travessar carreteres per arribar a l’escola. En tots els 
casos el punt de conflicte rau en la mobilitat.

La majoria dels infants no 
poden anar sols a l’escola
No existeix una xarxa de camins escolars que permetin 
als infants poder accedir a les escoles de manera segura. 
Segons dades del Ministeri per a la Transició Ecològica, a 
l’Estat el 70% dels nens i nenes de primària mai van sols a 

l’escola, el que suposa una gran diferència respecte als anys 
70, quan un 80% dels infants de vuit anys hi anaven sols. 
Per donar resposta a aquesta problemàtica, l’AMPA de l’es-
cola Pi d’en Xandri ha engegat la creació de camins escolars 
segurs que connectin els diferents barris del poble amb 
l’escola. Aquest inclou mesures com la de generar i senya-
litzar els itineraris més segurs. 

També esmenten la creació d’un espai d’aparcament ràpid 
anomenat “petó i adéu” a l’inici del Passeig Gaudí, que per-
metria l’estacionament per no més de 2 minuts. El 18 de se-
tembre es van reunir amb l’Ajuntament per presentar-los 
aquest projecte. 

Segons Oriol Moliner, president de l’entitat, “la resposta ha 
sigut molt positiva i ens han dit que aviat tindrem algunes 
de les mesures implementades”. A l’escola de la Floresta, 
en canvi, els problemes passen per les limitacions del te-

AUTORIA Clàudia Bell Casanova

Sant Cugat disposa de 8 escoles bressol municipals, 12 esco-
les públiques, 5 instituts públics, 8 centres concertats, 8 cen-
tres privats i 2 centres d’ensenyaments artístics. D’aquests, 
els públics i concertats ofereixen places que requereixen un 
procés de preinscripció i matriculació durant el qual les fa-
mílies no saben si aconseguiran plaça per poder anar a l’es-
cola més propera.  

El repte de la zonificació

Les preinscripcions escolars que fan les famílies per als seus 
fills i filles parteixen d’un primer barem, la zonificació. La 
ciutat té dues zones diferenciades per poder gestionar la de-
manda de preinscripcions fent que, en funció del domicili de 
l’infant, aquest hagi d’inscriure’s a un centre de la Zona A o 
de la Zona B. 

La Zona A, que inclou Valldoreix, Mira-sol, la Floresta, les 
Planes i Volpelleres, disposa de 7 escoles públiques, 3 insti-
tuts públics i 4 centres concertats. La Zona B, que inclou el 
centre del municipi, disposa de 5 escoles públiques, 2 insti-
tuts públics i 4 centres concertats.

Què suposa que hi hagi dues zones? Aquesta ha estat una 
qüestió recurrent durant els darrers anys. En diversos 
moments moltes famílies han temut que la zonificació 
canviï de dues a una única àrea ja que això podria gene-
rar més competitivitat entre els centres perquè totes les 
famílies podrien sol·licitar plaça a qualsevol centre del 
municipi. A més, també podria afectar la mobilitat pels 
desplaçaments que haurien de fer molts pares i mares per 
portar els infants a escoles allunyades del seu domicili.  
Convertir el municipi en una única zona escolar sempre ha 
suposat debat i la Coordinadora d’Associacions de Famílies 
d’Alumnes ha acostumat a abanderar-ne l’oposició propo-

sant un model concèntric dinàmic, és a dir, en què la distàn-
cia del domicili de l’infant respecte als centres doni punts 
per a les escoles més properes però sense crear moltes zones. 
Iona Casadevall, membre de la nova junta de la Coordinado-
ra, exposa que la zonificació és un dels temes que treballen: 
“Tot i que l’Ajuntament ens ha dit que no tocarà res, creiem 
que ho hem d’estudiar”.

El maldecap de les places

Aquest curs són 9.293 els alumnes inscrits a les escoles fi-
nançades amb fons públics; d’aquests 5.138 s’han matriculat 
a escoles públiques i 4.155 en concertades, segons les dades 
de les preinscripcions a data de juliol del 2019. Tot i que les 
escoles públiques i concertades han de donar plaça a totes 
les sol·licituds, la ràtio legal és de 25 alumnes, ampliable un 
10% en casos excepcionals. Cada any l’oferta de places supo-
sa un problema per a les famílies ja que algunes es queden 
sense plaça en el centre que desitgen i per als centres, que so-
vint han de crear línies addicionals –cursos bolet.

La creació de l’escola la Mirada (de tres línies) al curs 16-17, 
que segueix en barracons i no preveu estrenar edifici fins al 
curs 21-22, havia de donar resposta a l’augment de ràtios. 
Malgrat aquest centre, el curs passat prop d’una cinquan-
tena d’infants van quedar exclosos de l’escola Collserola 
perquè hi va haver molta més demanda que oferta. En la 

darrera preinscripció, però, ja no s’ha registrat un proble-
ma d’aquesta índole. Les dades de matriculació de les es-
coles amb fons públics deixen al descobert dues realitats. 
En primer lloc, que en l’inici de curs han quedat lliures un 
total de 42 places de P3 a les escoles públiques i només s’ha 
augmentat la ràtio a un centre, l’escola Collserola  (només 
per un alumne). Per tant, la demanda de places actualment 
queda coberta en educació infantil, on no es donen casos ex-
trems d’augment de ràtios. No és així a primària, on s’ha ha-
gut de crear un curs bolet de 3r al Ciutat d’Alba i es registren 
augments de ràtio a gairebé tots els centres. 

En segon lloc, que les escoles concertades tenen un total de 
173 places lliures a educació infantil davant les 53 de les es-
coles públiques. La tendència mostra que s’estan buidant 
les escoles concertades –sobretot les religioses– en favor de 
les públiques. L’Ajuntament té detectat un traspàs d’un 10% 
d’alumnes de l’escola concertada a la pública durant els da-
rrers sis anys. Les escoles concertades s’enfronten l’any vi-
nent a una revisió dels concerts. Amb aquestes xifres, s’obre 
de nou el debat sobre la necessitat d’una tretzena escola 
pública. Pilar Gorina, regidora d’Educació, diu que “és cert 
que tenim grups nombrosos i per això busquem alternatives 
però per planificar cal mirar infantil i aquí no se’ns indica 
que hi hagi la necessitat d’una nova escola”. 

D’altra banda, Casadevall considera que “no s’està preveient 
el nombre d’alumnes que s’inscriuran els pròxims cursos ja 
que és molt difícil de saber. Aquest any no s’han omplert to-
tes les places i no té sentit parlar d’una tretzena escola però 
potser més endavant sí que caldrà fer una previsió”. La mas-
sificació de les aules es concentra ara a primària i secundària 
i és un assumpte que preocupa a la Coordinadora, que veu 
com enguany també s’han hagut de crear nous cursos com, 
per exemple, a l’institut Arnau Cadell.  

www.pastisseriacomplet.com
Sant Antoni, 24, Sant Cugat
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Cada any menys 
infants s’inscriuen 
als centres 
concertats religiosos

PLACES DISPONIBLES I  VACANTS AL CURS 2019-2020 A 5/7/19
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Centres Públics Disponibles - CP Centres Concertats Laics Disponibles - CCL Centres Concertats Religiosos Disponibles - CCR Places Vacants de cada tipus de centre

+Ràtio a 3 CP +Ràtio a 5 CP +Ràtio a 6 CP +Ràtio a 7 CP, 
1 CCL i 1 CCR. 
+Ràtio al límit a 
2 CP i 1 CCL.

+Ràtio a 5 CP, 
1 CCL i 3 CCR. 
+Ràtio al límit a 
5 CP i 1 CCL.

+Ràtio a 6 CP, 
1 CCL i 2 CCR. 

+Ràtio al límit a 1 CCL. 

+Ràtio a 7 CP, 
2 CCL i 4 CCR.

+Ràtio a 4 CP,
 1 CCL i 3 CCR. 

+Ràtio al límit a 1 CCL.

rreny i la manca d’infraestructures. Els infants han d’acu-
dir a l’escola a un cul de sac apartat del nucli del barri. El 
que podria ser un agradable passeig envoltat de bosc és tot 
un repte, especialment en la cruïlla entre el camí de Can 
Pagan i la carretera de Vallvidrera. Una rotonda i cap semà-
for és l’escenari que han de travessar els nens i nenes que 
cada dia van a peu a l’escola.

L’AFA de l’escola fa anys que ho reivindica i així ho recorden 
les expresidentes Xènia Amorós i Carola Alegre, que reco-
neixen l’inici de les actuacions de millora del camí escolar 
anys enrere però que mai han tingut la continuïtat per garan-
tir la seguretat viària. “Fa 10 anys es va començar pavimentant 
Can Pagan però cal fer més accion”, explica Amorós, “els ca-
mins escolars han de ser un compromís de l’Ajuntament”. 

Per això han fet talls simbòlics de la carretera de Vallvi-
drera durant uns minuts els divendres a l’hora d’entrada 
dels infants a l’escola amb l’objectiu de cridar l’atenció de 
l’Ajuntament per tal d’obtenir alguna resposta i deixar cla-
res les reivindicacions. “És un problema de tot el barri i per 
això els talls no els protagonitzàvem només els membres 
de l’escola, sinó que també hi venien molts veïns”, assegura 
Alegre. Per a aquest nou curs, membres de l’AFA es reuniran 
amb la regidora d’ensenyament, Pilar Gorina, per estudiar 
possibles solucions.
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AUTORIA Aina Serra i Julià

Cada dia canalla i més canalla… és esgotador?
No! Ser mestra és addictiu. Si ets mestra, estar entre la canalla 
és el teu medi, com els peixos al mar, i sempre tens la sensació 
que tens coses per aprendre, per acompanyar més i millor als 
infants, perquè cada nen o nena t’ensenya coses noves.

Els arribes a conèixer tots a fons?
És la gràcia, segueixes el fil de cadascun d’ells. Acompanyar els 
infants té molt a veure amb el món del tracte: cuidar, respectar, 
conviure, el diàleg, la confiança… i és això el que centra l’activi-
tat de la mestra. L’escola, al cap i a la fi, és un grup de relació.

I els continguts?
Els continguts no són prioritaris, especialment a la prime-
ra infància. Els continguts s’aprenen arreu. Probablement 
un infant socialitzat en la seva adultesa, sabria les mateixes 
coses tant si anés a l’escola com si no. Els infants aprenen 
per necessitat.

8h de classe i després anglès, música, plàstica, 
esports…Massa continguts.
Sí. El problema és què deixen de fer els infants mentre fan 
tot això? Bàsicament, perden hores d’espai familiar i, per 
tant, hores d’acompanyament emocional. En canvi, seran 
les eines emocionals les que els permetran tirar endavant a 
la vida amb consciència i tranquil·litat.

Això que insinues és trencador: menys continguts, 
més relació.
Tenim el concepte d’educació totalment vinculat a com ens 
han educat a nosaltres i costa molt trencar-ho. Cal veure molt 
clar un altre model, veure que l’infant se’n surt i és feliç, per 
considerar que un canvi en l’educació és possible. Això és més 
lent del que ens imaginem, costa més d’una generació, crec.

Canvi cap on?
Canvi del que entenem per escola i canvi de com entenem 
que aprenen els infants. Un canvi que encara no som ni ple-
nament conscients de quina magnitud té, de fet.

Com es concreta en el dia a dia?
En poder oferir a cada infant el repte que necessita per se-
guir aprenent. I això no va ni d’edats ni d’assignatures, això 
va de poder-los observar, tant sigui a l’aula com al parc, i 
tenir les eines per seguir-lo motivant a aprendre.

De 25 en 25 és possible?
Sí, com a mestra fas petites agrupacions de necessitats per-
què aquest seguiment personalitzat sigui possible.

Què impedeix que ara per ara sigui així?
La por.

La por?
Sí, tenim por d’una cosa que no hem viscut i optem per l’exi-
gència i la planificació de la vida dels nostres fills i filles d’acord 
amb el que nosaltres hem viscut, però així només els anul·lem. 
De fet, viuran en un temps que nosaltres desconeixem.

L’educació està estancada?
Crec que no. Docents, pares i mares i infants, fan un sistema i 
quan un dels tres grups s’atura els altres estiren. Sóc positiva per-
què és molt difícil aturar els grups humans quan tenen una idea, 
així que l’escola evolucionarà cap on creguem que ha d’anar.

I l’administració?
L’administració intenta innovar però la maquinària és len-
ta i està escanyada pels pressupostos de l’estat. Si es plan-
tegen nous models educatius, és sobretot per la implicació 
dels docents i les famílies.

Montse Montesinos, mestra 
i exdirectora, exdirectora de 
l’escola Turó de Can Mates 
de Sant Cugat

Mestra, mestra i mestra… la 
Montse traspua escola. Amb 
la mirada posada a cuidar 
tots els matisos dels infants, 
va ser directora de l’escola 
Turó de Can Mates del 2004 
al 2011 i, un cop jubilada, ha 
engegat, junt amb un grup 
de voluntàries, un projecte 
de suport a nens i nenes 
nouvinguts, amb necessitat de 
reforç escolar, a Cal Temerari i 
de la mà de treballadores dels 
Serveis Socials.

La falta de recursos condiciona?
Massa nens a l’aula, poc material, noves tecnologies… Sí, 
falten recursos, però tot això és relatiu, el que és impor-
tant és la idea, és el concepte de què volem fer i fer-ho 
amb la col·laboració de tota la comunitat educativa: in-
fants, mestres, famílies i entorn. No es pot pretendre que 
l’escola eduqui sola.

Quin paper creus que han de jugar les famílies?
Tant de bo poguessin ser més dins l’escola perquè escola 
i famílies són totalment complementàries en l’educació 
ideològica i emocional dels infants. Caldria que cada esco-
la, mestres i famílies, consensuessin quina manera d’inter-
venir els funcionaria millor.

I des d’aquí a Cal Temerari, què hi feu?
Doncs sobretot això, acompanyament emocional. Dues 
tardes a la setmana venen infants nouvinguts a fer reforç 
escolar, especialment català, però això és l’excusa, el que 
sobretot fem és reforç emocional a infants que ens envien 
des de Serveis Socials.

Com sorgeix el projecte?
Treballadores dels serveis socials tenien detectada la 
mancança i sis voluntàries, la majoria mestres, vam de-
cidir tirar-ho endavant. Fem seguiment constant amb les 
famílies, els serveis socials i les mestres de cada infant.  
Fa un any que ho fem i ja és evident la bona acollida que 
té pels infants.

“Ensenyar té a veure més amb  
el tracte que amb els continguts”

“Seran les eines 
emocionals les que 
els permetran tirar 
endavant a la vida 
amb consciència i 
tranquil·litat”

CAL CABALLU

Celler Tradicional
Amb tu, a les teves celebracions.

Vins
Vermuts

Licors
Refrescs

Comprar a granel, reutilitzar el plàstic i consumir 
responsablement ja ès possible!

Tenim productes de qualitat a preus assequibles 
en la Higiene Personal, Rentat de la roba, Neteja 
de la llar i Cosmética.

I tu ja ets part de la família Biopompas?

SANT CUGAT Carrer Martorell, 21 08172 Sant Cugat

SOM ECODROGUERIA
CONSUMEIX PRODUCTES DE BAIX IMPACTE MEDIAMBIENTAL

REUTILITZA EL TEU ENVÀS


