COMUNICAT
Escoles Griselda comunica al Consorci d’Educació de Barcelona que cessa la seva
activitat i no continuarà el curs 2019-2020
La direcció d’Escoles Griselda, situada al carrer del Parlament al districte de l’Eixample, ha
comunicat al Consorci d’Educació de Barcelona les dificultats que travessa i que obligaran a
tancar l’escola aquest curs. Aquestes dificultats passen bàsicament per la precarietat econòmica
de la cooperativa de mestres titular d’aquest centre.
Durant aquest any el Consorci d’Educació ha estat al corrent de la situació i ha fet
acompanyament en la recerca, anàlisi i viabilitat de possibles alternatives, descartant la
possibilitat que el centre s’aculli al nou decret llei que permet el pas d’escola concertada a
pública, ja que no disposa de l’equipament adequat per iniciar el proper curs 2019-2020.
Per tant, aquest tancament es farà tal i com ho regula el marc jurídic, i l’administració actuarà
com determina la normativa. L’escola, d’una sola línia, té actualment 9 cursos repartits entre
infantil i primària.
Davant d’aquesta situació, el Consorci d’Educació garantirà l’escolarització de l’alumnat, i ja
treballa en la reubicació dels 174 alumnes que actualment estan inscrits en aquest centre, tenint
en compte la disponibilitat de vacants a la zona i la voluntat de les famílies.
En aquest sentit, ja s’han pres una sèrie de mesures:






El Consorci respectarà la preinscripció per al curs 2019-2020 i assignarà les places
d’acord amb la segones o successives opcions a aquelles famílies que han participat en
aquest procés.
Respecte a la situació actual de l’alumnat, s’han rebut 21 sol·licituds de canvi de centre
que s’atendran segons els criteris establerts.
La resta, 153 alumnes, se’ls donarà opció a totes les famílies a escollir entre les places
vacants de la ciutat.
La presidenta de la Comissió de garanties, conjuntament amb l’equip de l’escola i el
personal de l’Oficina d’Escolarització, atendrà les famílies a la mateixa escola de manera
personalitzada per tal de fer l’acompanyament, buscar la millor opció entre les vacants
disponibles i ajudar a fer la preinscripció en un altre centre. (Cita personalitzada amb
comissió de garanties).

El Consorci d’Educació de Barcelona vol fer un especial reconeixement a la tasca educativa que
ha desenvolupat aquest centre, vinculat al barri de Sant Antoni al llarg de la seva història, i el
seu compromís per una escola inclusiva.
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