Reus | Reusdigital.cat | Actualitzat el 04/08/2021 a les 13:35

El PSC denuncia la «falta de
previsió» en l'oferta educativa de la
ciutat
Lamenta que "una seixantena d'alumnes encara no sap si tindrà plaça per cursar
batxillerat l'any vinent"

Imatge d'arxiu d'Andreu Martín | Cedida

El PSC denuncia que la Generalitat i l'Ajuntament de Reus "no donen resposta a la demanda
escolar a la ciutat", ja que "a un mes de començar el curs hi ha uns 60 alumnes que no saben
si tindran plaça per cursar batxillerat". La formació assegura que hi ha "una falta de previsió
majúscula" i considera "vergonyós" que l'oferta formativa dels següents cursos "no s'adeqüi a la
demanda".
Concretament, el grup municipal titlla la situació d'"innacceptable", ja que "hi ha famílies que han
d'esperar fins tres dies abans de l'inici del curs escolar per saber si tindran una plaça per a
desenvolupar la seva de formació postobligatòria".
En aquesta línia, des del PSC creuen necessari "valorar l'augment de línies de batxillerat i de
places a cicles formatius amb alta demanda, ja existents, perquè molts dels cicles oferts es
queden amb places buides i altres no poden arribar a satisfer la demanda que existeix a
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Reus i al Baix Camp".
El portaveu del grup municipal Andreu Martín, ha lamentat que durant els darrers anys "no s'han
fet els deures pel que fa a la detecció de demanda d'estudis postobligatoris". Per al socialista, "cal
oferir més cicles formatius a Reus", ja que "l'increment d'oferta educativa en cicles formatius, ha
estat inferior a altres ciutats de l'entorn". Ha afegit que "és necessari fer un treball d'orientació i
d'anàlisis del mercat, tan pel que fa a professionals com en l'àmbit d'estudis universitaris."
En aquest sentit, el portaveu socialista ha remarcat que "hi ha d'haver espais com són les
Taules de Formació Professional on els diferents actors del municipi i la comarca participin i
portin a terme aquest treball". "La falta de previsió per part del govern de la Generalitat i la
insuficient influència per part del govern municipal, ha provocat un desgavell en l'oferta de places
d'estudis postobligatoris", s'ha queixat Martín.
En aquest sentit, el portaveu ha explicat que el grup socialista sol·licita i exigeix al govern de
la ciutat que "intercedeixi urgentment" en aquesta problemàtica que s'accentua any rere any en
la nostra ciutat. "Cal saber en quines condicions es troba aquest alumnat que encara no
disposen d'una plaça per cursar els seus estudis de batxillerat i amb la màxima celeritat se'ls
ofereixi una plaça per cursar els seus estudis", ha conclòs Martín.
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