
 
 

 

 

 

COMUNICAT DE PREMSA FAMÍLIES IES SINEU 

 

 

 

Al darrer Consell escolar de l’IES Sineu és va exposar l’augment d’alumnat pel proper curs i 

el no increment de grups, millor dit la disminució de grups a l’etapa educativa d’ESO on els 

tres primers cursos la ràtio serà de 31 a 33 alumnes, quan els cursos anteriors era bastant 

inferior, a més a més la manca d’espais per acollir a tot l’alumnat, fa pensar que estarem 

abocats a una massificació de les aules, que anirà en detriment de la formació dels nostres 

fills i filles. 

 

Les preocupacions l’estiu passat de les famílies s’han complert, massificació i falta d’aules 

específiques per a la formació competencial manifesten una clara preocupació pel proper inici 

de curs 

 

Les Lleis educatives no han de ser paper mullat, si l’educació ha d’estar orientada a fer que 

tot l'alumnat tengui garanties d'èxit en els processos educatius, i assegurar una formació 

integral centrada en el desenvolupament de les competències que incorpori elements 

formatius associats a la comunicació, la formació artística, les ciències i la tecnologia, les 

humanitats i l'activitat física, sinó hi ha els espais adaptats a tecnologia, informàtica, música, 

educació plàstica i laboratoris experimentals, no serà possible desenvolupar les 

competències amb èxit, ja que no es podran dur a terme. 

 

Si el procés educatiu ha d'estar centrat en la formació integral de l'alumnat, tant en l'àmbit de 

la seva formació en diferents disciplines com en l'àmbit del seu creixement personal i tenim 

més de 30 alumnes per aula, no serà possible atendre aquesta diversitat personal de 

l’alumnat amb les garanties d’èxit que l’IES Sineu ha tingut aquests cursos passats. 

 

Demanam a la Conselleria d’Educació i Formació Professional que reconsideri la disminució 

de grups i espais i trobi una solució coherent perquè l’educació no sigui un vaixell de paper 

banyat. 

 

Properament les famílies sol·licitarem a les associacions de mares i pares de primària i 

secundària que debatin sobre les necessitats de l’IES Sineu, així com també, iniciar tot una 

sèrie de mesures encaminades a fer veure a la Conselleria la “ precària “ situació en què es 

poden trobar docents i alumnat del nostre centre, conseqüència de ràtios excessives i manca 

d'espais.  

 


