
PLANIFICACIÓ ESCOLAR D’INFANTIL I PRIMÀRIA SANT JOAN DE VILATORRADA 

 

Benvolgudes famílies, 

 

Fa temps que s’està parlant de la planificació escolar a Sant Joan de Vilatorrada, ja que el descens de                   

natalitat s’ha accentuat any rere any. El curs passat el Departament d’Educació ens va reunir a la                 

regidora d’educació del municipi i les direccions de les escoles d’infantil i primària, per tal d’arribar a                 

un acord sobre el tancament d’una línia a l’escola Ametllers o Joncadella. En aquesta reunió es va                 

lluitar molt perquè no es tanqués cap línia, tanmateix el Departament Educació, en veure les               

sol.licituds de  preinscripció,  va arribar als següents acords: 

- Tancar  una línia a l’escola que tingués menys preinscripció pel curs 20-21. 

- El curs 21-22, per no tornar a tancar la línia a la mateixa escola, el tancament es                 

faria a l’altre centre. 

- Pel curs 22-23,  totes les escoles de primària sortirien amb l’oferta d’una línia a P3. 

En la reunió d’aquest curs 20-21, la regidora d’educació i les direccions de primària vam tornar a                 

insistir en la possibilitat d’ oferir 5 línies al municipi per tal de baixar la ràtio dels grups, tenint en                    

compte que actualment tots els grups de P3 estan plens, deixant poc marge a la matrícula viva, fet                  

que fa pujar el nombre  d’alumnes per aula. 

 

Davant d'aquesta opció, el Departament ens va informar que no hi havia cap possibilitat de mantenir                

les 5 línies, motiu pel qual se'n suprimiria una fruit de la casuística explicada anteriorment. Des dels                 

centres educatius de primària i Ajuntament hem defensat de nou oferir 5 línies perquè creiem que                

continua sent la millor opció per tal de no sobrecarregar els grups. Malauradament, no ha pogut ser.                 

Per tant, i en virtut de l’acord que va ser consensuat, el proper curs s’oferirà 1 línia a Ametllers, 1                    

línia a Collbaix i 2 línies a Joncadella. I el curs 22-23, les tres escoles de primària obriran la                   

preinscripció amb una línia, fets que comportaran una reducció de la plantilla en els centres afectats. 

 

De cara a les jornada de portes obertes que es portaran a terme a les tres escoles entre el 6 i el 13 de                        

març, us convidem a visitar les pàgines web de cada centre, on hi trobareu tota la informació                 

necessària al respecte. 

 

www.escola-ametllers.cat 

www.ecollbaix.cat 

https://agora.xtec.cat/ceipjoncadella/ 

 

Atentament, 

 

 

 

 

http://www.ecollbaix.cat/
https://agora.xtec.cat/ceipjoncadella/


 


