
Benvolgudes famílies, 

Davant la petició d’algunes famílies perquè el Departament d’Ensenyament 

tingui en compte un canvi en la direcció del centre, la junta de l’AMPA, com a 

representant de les famílies, ha demanat informació als responsables del 

Departament sobre la situació, que us traslladem per si pot servir d’aclariment i 

aprofitem per expressar la nostra opinió sobre els fets:  

Volem reafirmar el respecte més absolut que es mereixen totes les opinions de 

totes les famílies sobre qualsevol aspecte de l’escola, perquè entenem que es 

fan des de la voluntat d’aconseguir una educació de qualitat per als nostres 

fills/es.  

Que qualsevol actuació de la direcció és opinable i criticable, però el que se li 

ha d’exigir és que actuï en tot moment d’acord amb la normativa. En aquest 

sentit, correspon a la direcció proposar anualment la plantilla de llocs de treball 

del centre i les modificacions successives, tal i com estableix el decret 39/2014, 

de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la 

provisió del llocs de treball docents i el decret 155/2010, de 2 de novembre, de 

la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional 

docent.    

Que l’alta mobilitat de docents en la nostra escola, com en qualsevol centre de 

nova creació, respon principalment al nombre limitat de places definitives que el 

Departament d’Ensenyament aprova cada curs, a les adjudicacions de 

destinacions provisionals que assigna cada curs el Departament, a la normativa 

per cobrir les places d’interins i les substitucions, i al dret dels funcionaris de 

demanar trasllat.  

Que les acusacions a la direcció d’un abús de poder en les decisions sobre la 

composició de la plantilla són de tal gravetat que és inadmissible que es 

plantegin en base a intuïcions i sensacions. Pensem que les mestres afectades 

que considerin que en el seu cas particular no s’han tingut en compte criteris 

pedagògics sinó personals haurien de presentar una reclamació a la inspecció i 

que aquesta determini.  

Que la direcció, en la proposta anual de la plantilla de llocs de treball docents, 

pot confirmar o no la continuïtat dels docents amb destinació provisional i 

interins a l’escola i que, en última instància, és el Departament qui, tenint en 

compte la proposta de la direcció, la disponibilitat de places i les peticions dels 

mateixos docents, acaba adjudicant una destinació per al curs següent, inclús, 

si ho considera, mantenint la destinació en el centre actual. La proposta de 

plantilla per al curs 2014-2015 de l’escola la té la direcció i es pot consultar.  

Que a tota Catalunya hi ha només 32 escoles que són Comunitat 

d’Aprenentatge i que la nostra ho és des de l’any 2008 per iniciativa i voluntat 



de l’actual directora, demostrant d’aquesta manera el seu desig de què hi hagi 

un diàleg igualitari entre els diferents agents implicats en l’educació. Després 

és responsabilitat de tots: famílies, mestres i direcció que aquest diàleg sigui 

fructífer. Igualment, la voluntat de la directora de fer de l’escola un centre 

inclusiu i acollidor ho demostra el nombre de famílies que han demanat 

escolaritzar els seus fills/es amb Necessitats Educatives Especials, tot i no 

comptar amb una unitat de suport per a aquests alumnes (USEE).    

I per últim, la junta de l’AMPA, com una opinió més, igual de respectable i 

vàlida que qualsevol altra, expressa el seu disgust per la situació que s’està 

vivint, que lamenta que situacions personals acabin afectant a la totalitat del 

centre, i que sent vergonya perquè el nom de l’escola corri per tot el poble i 

s’hagi arribat a desqualificacions personals. No creiem que aquesta sigui la 

manera de millorar el clima al centre.  

Per tot això, la junta de l’AMPA vol manifestar que, amb tots els seus encerts i 

errors, valora positivament la tasca feta per l’actual directora, com també ho 

demostra el fet que és el centre amb més demanda del municipi, i que confia 

en ella perquè continuï al capdavant de l’escola pel bé de l’educació dels 

nostres fills/es.  

JUNTA AMPA MARTA MATA 

El Vendrell, 9 de juliol de 2014 

 

Tots els punts exposats en aquest escrit es poden consultar enviant un mail a l'AMPA i ens posarem a disposició de 

TOTS els pares i mares per tal d’ajudar a aclarir qualsevol aspecte referent a l'educació dels nostres fills/es. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


