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Benvolgudes senyores, benvolguts senyors,
La setmana passada es va informar l'Escola Pere Vila que el pròxim curs 2021/2022 passarà
de ser un centre de máxima complexitat a ser un centre amb la denominació “estàndard”.
Aquesta decisió comporta grans canvis en la vida escolar de les famílies i dels nens i nenes.
Les famílies de l'escola Pere Vila i de l'AMPA lluitem cada dia perquè l’alumnat d’una escola
amb la nostra complexitat no pateixi segregació escolar. L’AMPA sent una gran
responsabilitat i fa el possible per ajudar amb els pocs recursos de què disposa a totes les
famílies, especialment a aquelles que es troben en una situació socioeconòmica difícil.
Amb l'equip directiu de la nostra escola lluitem colze a colze contra les desigualtats
educatives que són resultat de la composició social del nostre centre i que impliquen un
grau de dificultat més elevat que en altres centres amb menys complexitat.
Vostès ja no consideren l'Escola Pere Vila com un centre de máxima complexitat. Això
significa que els recursos amb què comptava l'escola i sobretot l’alumnat d'entorns
socioeconòmics complexos, ja no estaran disponibles.
Nosaltres no hem percebut que el nostre centre educatiu ara sigui un centre “estàndard”
per les següents raons:
a) La composició de la majoria de les famílies no ha canviat des del curs passat.
b) La crisi del Covid-19 ha posat a moltes famílies en situacions socioeconòmiques
encara més complicades.
c) A la nostra escola el número d'alumnat estranger és molt alt. Els alumnes amb
pares de diferents nacionalitats durant el confinament han patit un gran desavantatge
educatiu.
d) No es previsible que l’alt percentatge d'alumnes nouvinguts disminueixi.

Retirar els recursos addicionals a la nostra escola des del punt de vista de les famílies posa
en greu perill el projecte educatiu i n’augmentarà la desigualtat en l'àmbit educatiu.
Els recordem que a causa de la composició social de l'Escola Pere Vila, els recursos
addicionals d'un centre de máxima complexitat són necessaris per a garantir el dret
fonamental dels nens i les nenes a l'educació en condicions d'igualtat i d'oportunitats,
protegit per la Convenció de les Nacions Unides.
Des del nostre punt de vista, no considerar l’Escola Pere Vila com un centre de máxima
complexitat manca de base racional, per la qual cosa els fem les següents
preguntes:
Quines mesures s’han plantejat per a combatre la segregació escolar en el nostre centre?
Quins seran els recursos que tindrà la nostra escola per a assegurar que tot l'alumnat
rebi l'educació necessària per a adquirir els coneixements bàsics?
En quines xifres concretes es basa la suposició que l'Escola Pere Vila ja no compleix amb
els requisits per a ser considerada com a centre de máxima complexitat?
A més d'esperar a rebre una resposta fonamentada a aquestes preguntes, sol·licitem la
suspensió de la decisió de convertir l'escola Pere Vila en un centre “estàndard”.
Cordialment,

AMPA Pere Vila

