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Sr.   Albert Grau Montero 
director dels Serveis Territorials  
d'Educació al Baix Llobregat 
 
Sra.   Eva Fernández Mora 
cap del Servei de Personal Docent 
 
Senyora, 
Senyor, 
 
Aquesta associació ha tingut coneixement —a través de les queixes de diverses 
famílies— que el començament de curs a l’Institut Mediterrània de Castelldefels no 
s’està desenvolupant amb normalitat a conseqüència de la manca de cobertura de 
dues absències (una baixa per malaltia i una vacant).  
 
Concretament es tracta de la baixa per malaltia d’una professora del departament de 
llengua catalana que afecta a tots els grups de 2n de Batxillerat i 2 grups de 3r d’ESO 
i d’un professor d’Aplicacions i Sistemes Informàtics al cicle formatiu de sistemes 
microinformàtics i xarxes. 
 
Transcorregudes dues setmanes des de l’inici de curs, considerem del tot 
inadmissible que el Departament d’Educació no hagi solucionat aquesta situació que 
està afectant greument l’aprenentatge de l’alumnat afectat, sobretot, tenint en 
compte que els alumnes de 2n de Batxillerat s’enfronten aquest curs a les proves 
d’accés a la universitat (PAU). No podem oblidar que es tracta d’un alumnat que ha 
vist greument afectada la qualitat de la seva vida acadèmica per dos cursos marcats 
per la pandèmia i que està fent esforços gairebé titànics per continuar amb la seva 
dinàmica acadèmica. 
 
Creiem que el departament ha de disposar —i disposa— de mecanismes per evitar 
que situacions com la que està patint l’alumnat de l’Institut Mediterrània i que és la 
seva obligació corregir aquesta anomalia. 
 
És per això que la Junta Directiva de l’AFA, reunida de manera extraordinària el dia 
d’avui ha acordat exigir una solució immediata a aquesta situació que vulnera el dret 
a l’educació de les nostres filles i fills reconegut per l’article 21 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya amb l’advertiment que adreçarem una queixa al Síndic de 
Greuges de Catalunya si aquesta situació no es resol en les properes 48 hores. Així 
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mateix, aquesta entitat es reserva la possibilitat d’emprendre qualsevol altra acció en 
defensa del dret de les i els estudiants. 
 
Us informem que posem el contingut d’aquest escrit en coneixement de les famílies 
del centre i l’aFFaC, amb reserva de fer-ho també als mitjans de comunicació si, 
transcorregut el termini de 48 hores indicat, no hem rebut cap notícia per part vostra. 
 
Atentament, 
 
 
 
Blanca Costa López 
Presidenta de l’Associació de Famílies d’Alumnes  
de l’Institut Mediterrània de Castelldefels 
 
Castelldefels, 27 de setembre de 2021 


