Nota de premsa
Terrassa, 3 de març de 2014

L’Ajuntament de Terrassa i la Generalitat aborden
l’oferta educativa del municipi pel proper curs
Tot i el descens de la població, es mantindrà l’oferta educativa a P3

En el marc de la Taula Mixta de Planificació, l’Ajuntament de Terrassa i el
Departament d’Ensenyament han acordat abordat l’oferta educativa del municipi per
al proper curs 2014-2015. S’ha treballat conjuntament la planificació escolar per al
proper curs i també s’han valorat les necessitats d’escolarització de la ciutat en
relació a la projecció educativa i poblacional. A les reunions de la Taula Mixta hi han
participat el director de Serveis Territorials al Vallès Occidental, Lluís Baulenas, i el
regidor d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa, Manel Pérez.
Pel que fa a educació infantil, per al proper curs hi haurà un petit descens de
població a P3. Concretament, Terrassa compta amb uns 2.751 nascuts l’any 2011,
50 nens i nenes menys que el curs anterior. Aquest petit decreixement no modificarà
sensiblement el nombre de grups previstos, 60 grups d’oferta pública i 40 de
concertada. Tot i això, aquesta oferta s’acabarà d’ajustar, com es fa habitualment,
després del període de preinscripció.
De la mateixa manera, es preveu mantenir de mitjana les ràtios dels grups de P3 a
25 alumnes per aula i les de 1er d’ESO a 30. També es mantindran les mateixes
adscripcions entre escoles de primària públiques i instituts de la zona.
Entre els reptes de Terrassa per al proper curs, destaca la necessitat de prendre
mesures per a l’augment d’alumnat en l’oferta de primer curs de secundària. En
aquesta línia, s’ha tractat sobre la necessitat de construcció dels dos nous edificis
que han de substituir les ubicacions provisionals dels instituts de Les Aimerigues i
Can Roca. En aquest sentit es valora que durant aquest any 2014 hi hagi la previsió
de realitzar el projecte executiu d’ambdós instituts.
La Taula Mixta de Planificació, constituïda per la regidoria d’Educació de
l’Ajuntament i la direcció dels Serveis Territorials, es continuarà reunint amb la
voluntat de trobar respostes conjuntes a l’impacte de l’evolució de la població a curt i
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mig termini, d’acord amb les actuals dades demogràfiques i sobre el futur del mapa
escolar de la ciutat.
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