
L’Escola Tabor  
reivindica al CEB

El curs 2016-2017 davant la falta de previsió i recursos a

l'Escola Pública en la nostra àrea i a Barcelona en general,

que s'havia manifestat en nombroses ocasions, es van

crear línies addicionals en diverses escoles i la nostra es

va veure afectada. Aquesta situació lluny de solucionar-

se ha anat agreujant-se amb la creació de més línies

extres en els anys següents i falta de dotació de recursos

per a aquelles escoles que ja suporten aquesta

problemàtica.

L'Escola Tabor durant aquests tres anys ha anatafrontant  
la complexitat d'aquesta situació gràcies a l'esforç de  
l'equip docent i a la col·laboració de les famílies. Aquest  
any la línia addicional ha fet el canvi a primària i tots els  
que formem aquesta comunitat educativa ens sentim  
altament insatisfets amb l'actuació delCEB

Volem enumerar els punts que més desigualtat estan

generant i per als que exigim una solució el més aviat

possible.

ADEQUACIÓ DELS ESPAIS:

La línea addicional ha fet el salt a primària aquest curs 2019-

2020. Els i les alumnes de primer de primària han començat

el curs sense les condicions mínimes respecte l'adequació de

l'aula (canvi d’ubicació d’aula del pis d’infantil a primària).

Falta de projector, penjadors, pissarra, adequació de

mobilitari als reduïts espais d’aula... Des de Consorci no es

va donar resposta ni es van efectuar les tasques d’adequació

de l’aula fins que ben començat el curs, amb la

corresponent afectació de l’alumnat.

DOTACIÓ DE PROFESSORAT:

Fins ara s'ha proporcionat únicament una tutora extraper  
abordar la incorporació de la línia addicional. És evident  
que és insuficient, necessitem que se'ns proporcioni la  
quantitat d'especialistes necessaris per garantir les hores  
lectives de les diferents especialitats i la igualtatde
condicions amb la resta d’alumnat

d’altres centres que no compten amb increments de línies

d’alumnat.

La implementació de noves propostes metodològiques

d’aprenentatge dins els reptes d’Escola Nova 21 i a través

del programa Xarxes per al canvi del CEB del que partipa el

nostre centre requereix d’una atenció en grups més petits

d’alumnes que permeti la participació de tots ells en

propostes de caire vivencial, competencial i internivells. Per

garantir l’èxit d’un procés d’aprenentatge més personalitzat,

dels i les alumnes, son imprescindibles ràtios reduïdes i, per

tant, més hores docents.

En el nostre cas, no solament no tenim aquest increment

per abordar aquest repte sinó que les hores d’especialistes

han quedat minvades amb l’augment de nens i nenes de la

línia addicional.

Exigim com a mínim que se’ns proporcionin les hores

d’especialitats que ens pertoquen segons l’increment de rati

que estem patint.

Requerim també poder garantir una plantilla de docents

estable, formada en aquestes noves metodologies, que ens

permeti abordar amb èxit les noves propostes

d’aprenentatge dins del projecte xarxes pel canvi amb la

complexitat d’una línia addicional.



DOTACIÓ DE PRESSUPOST:

El pressupost del centre s'ha d'incrementar, doncs no es

suficient per fer front al material extra necessari i

l’adequació d'espais any rere any.

De la mateixa manera s’ha de tenir en compte l’afectació

d’increment de pressupost en les sortides escolars

curriculars tant per l’increment d’autocars com del

nombre d'acompanyants que ha d'estar dins de la

legalitat exigida, i altres aspectes que es veuen afectats.

LIMITAR LARÀTIO:

Blindar la matricula en la promoció afectada. Volem que

es limiti la ràtio i no s'ofereixin les places que puguin

quedar vacants en aquests tres grups que comporten la

línia addicional, al llarg de l’escolarització primària, per tal

de pal·liar els desavantatges que pateixen els i les

alumnes (espais reduïts d’aula i comuns, disminució

d’hores d’especialistes, dificultats d'atenció en grups més

reduïts que permetin aprenentatges personalitzats i per

competències...)

NOUS CENTRES D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA:

Actualment ja hi ha un dèficit de plaçes de secundària al districte

que es veurà incrementat exponencialment al barri de l’eixample

dreta quan aquesta línia faci el salt a secundària. No oblidem que

en aquest barri, el mateix curs 2016/17, tres escoles es van veure

afectades per una línia addicional: Tabor, Fructuós Gelabert i

Ramón Llull .

Volem  que   des  del  CEB  se’ns   garantizi  l’ampliació  de   centres

d’adscripció en relació a la demanda d’alumnat del centre de cada

promoció,    mantenint    tant  l’adscripció

construcció   Angeleta   Ferrer,   com   a la

al  futur

resta de

institut  en

instituts de

referencia que històricament han estat triats pels nostresalumnes.

PROPOSEM:

La creació d’una comissió de seguiment de la línia

addicional integrada per AFA, Escola i CEB de manera que

es puguin pal.liar les mancances i dificultats que venim

patint a l’escola des del curs 16/17 i que aquest inici de

curs amb el pas a primària s’han fet més que evidents.

Aquesta comissió hauria de fer un seguiment, avançant

en la planificació i resolució de necessitats i dificultats que

sorgeixin i que es puguin preveure.

No entenem com el CEB, que ha de garantir

l'ensenyament públic i de qualitat, no afronta aquesta

problemàtica com una cosa estructural i no conjuntural, i

per tant porta a terme el seguiment i les previsions de

dotacions necessàries de recursos humans i materials de

les escoles afectades per línies addicionals mentre l’oferta

d’escola pública no sigui suficient al barri.

Sol·licitem reunió per concretar com es poden solucionar

aquestes qüestions que a dia d'avui estan afectant a

l'alumnat de la nostra escola.

Famílies signants del manifest
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