
ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS PER LA REDUCCIÓ DE RÀTIOS A LES ESCOLES I INSTITUTS DE 

TERRASSA 

 

El Departament d’Ensenyament, que és l’organisme responsable de determinar l’oferta de llocs 

escolars, va acordar amb l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de 

Catalunya fixar els criteris generals per la programació escolar del curs 2017-2018 

(https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Criteris-per-a-la-programacio-escolar-del-curs-

vinent). 

 Segons els criteris generals sobre ensenyament obligatori, la ràtio que determina la normativa 

és de 25 alumnes a primària (i per extensió al segon cicle d’infantil ) i 30 a l’ESO, situant la ràtio 

de P3 a 22 alumnes als centres d’alta complexitat que ho acordin i  27 a 1r d’ESO. 

El passat 10 d’Abril la Junta de Personal docent no universitari del Vallès Occidental, òrgan electe 

dels treballadors i treballadores de l’ensenyament públic (primària i secundària) del Vallès 

Occidental (ASPEPC-SPS, CCOO, CGT, USTEC) va convocar una roda de premsa. En aquesta es va 

denunciar que un alt percentatge de l’Ensenyament obligatori (Infantil-primària-secundària) en 

el curs 2017-18 estan en situació de sobre ràtio d’alumat per grup classe (per sobre de 25 a 

infantil i primària i 30 a secundària). 

Segons les dades facilitades per Serveis Territorials del curs 2017-2018, del total de 2620 grups 

de primària en el Vallès Occidental, el 65,98% excedien les ràtios proposades pel departament. 

En el cas de secundària, dels 900 grups existents els 57.44% estaven per damunt de les ràtios. 

A Terrassa, de 538 grups d’infantil i primària, 389 tenen més de 25 alumnes, el que representa 

el 72,30%. A la secundària, de 163 grups, 133 estan per sobre de la ràtio (30 alumnes per aula), 

el que significa el 81,60%. Segons el Departament, en cas necessitat el nombre d’alumnes per 

classe es pot incrementar un 10%, és a dir, 1 o 2 alumnes més per grup. 

Segons els sindicats, l’excepcionalitat s’ha convertit en norma. Fent números amb el millor dels 

supòsits, que només hi hagi un alumne més per grup, a Terrassa, es podrien obrir  15,5 grups 

d’infantil i primària i 4,5 grups de secundària. 

Aquesta setmana hem conegut que el Departament d’Ensenyament ha donat llum verd perquè 

Manlleu, a diferència de la majoria de poblacions del país, pugui baixar la ràtio d’alumnes de P3 

per aula de 25 a 22. La decisió és un acord de municipi i s’ha pres amb el vistiplau de tots els 

centres.  

El Síndic de Greuges va presentat al juliol de 2016 l’informe extraordinari La segregació escolar 

a Catalunya: la gestió del procés d’admissió d’alumnat, en el que qualificava Terrassa com el 

municipi amb més segregació a primària.  

Tot i que s’està finalitzant la fase de diagnòstic de l’estudi “Escolarització a Terrassa: diagnòstic 

i propostes d’equitat educativa” encomanat per l’Ajuntament, les conclusions no es podran 

aplicar en aquest període de matriculació.  

https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Criteris-per-a-la-programacio-escolar-del-curs-vinent
https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Criteris-per-a-la-programacio-escolar-del-curs-vinent


Per totes aquestes raons, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa aprovem els 

següents: 

ACORDS 

 

Sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya:  

 

Primer. Que no es sobrepassin les ràtios que determina la normativa que son de 25 alumnes a 

primària (i per extensió al segon cicle d’infantil ) i 30 a l’ESO. 

Segon. Que s’estudiï la possibilitat per al proper curs de que es baixi la ràtio d’alumnes de P3 

per aula de 25 a 22 per les escoles de Terrassa, tal i com s’ha fet amb les escoles de Manlleu.  

Tercer. Que una vegada finalitzat el procés de matriculació, es facin publiques les ratios. 

Quart. Mantenir la reserva de places per alumnat de Necessitats Educatives Especials o 

Específiques una vegada finalitzada la matriculació per tal de distribució la matricula viva entre 

un major nombre de centres de la ciutat. 

Cinquè. Traslladar aquests acords al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

 


