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MOCIÓ de CRIDA PREMIÀ DE DALT en nom de la FAPAC (Federació d’Associacions 
de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya) 

PER ABAIXAR LES RÀTIOS A LES NOSTRES ESCOLES 

EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE 
PREMIÀ DE DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, SI S’ESCAU, APROVADA EN EL DECURS DEL 
PROPER PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT MOCIÓ, QUE FEM EXTENSIVA A LA RESTA 
DELS GRUPS MUNICIPALS, I QUE ESTÀ OBERTA A LES ESMENES QUE S’HI VULGUIN PROPOSAR: 

Atès que la ràtio és un dels indicadors dels quals disposem a l'hora de mesurar la 
qualitat de l'educació i és una prioritat per assolir aquest objectiu, posem de manifest 
que: 

• La baixada de ràtio de 25 a 20 alumnes té un efecte positiu sobre el rendiment 
acadèmic de l'alumnat i sobre les pràctiques pedagògiques del professorat, i 
ha de ser entès com una oportunitat davant el descens demogràfic. 

• Permet un ensenyament més individualitzat i una correcta atenció a les 
necessitats de l'alumnat. 

• Garanteix una major satisfacció professional del professorat perquè pot 
dedicar més temps a l'ensenyament i reduir les intervencions no acadèmiques. 

• Facilita la possibilitat d'implantar noves metodologies d'innovació a l'aula. 

• Afavoreix la implicació familiar en l'educació dels infants. 

Per aquests motius i d’acord amb la Resolució 175/XI del Parlament de Catalunya 
sobre el tancament de línies d’ensenyament i sobre les ràtios d’alumnes que insta el 
Govern a aquests efectes, l’Ajuntament de Premià de Dalt vol manifestar el seu 
posicionament i aprovar els següents: 

ACORDS 

PRIMER.- L’Ajuntament de Premià de Dalt durà a terme totes les accions necessàries 
per tal d’instar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a: 

• Mantenir en funcionament totes les línies i tots els grups educatius. 

• Adequar les ràtios per interès general a la demanda del municipi amb una 
ràtio base de 20 alumnes a P3 (modificació del Decret 75/2007, del 27 de 
març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió d'alumnat als centres i 
modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, on s’estableix la 
base legal màxima). 

SEGON.- Comunicar aquest acord al president de la Generalitat, a la consellera 
d'Ensenyament, al Consell Escolar Municipal, i a les escoles del municipi, així com a 
la FAPAC (Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya). 
Difondre aquests acords a través dels mitjans de comunicació i difusió municipals. 
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