PER UN SERVEI PÚBLIC D’EDUCACIÓ IGUAL EN TOTS ELS CENTRES
Després de llegir l’article 31 de l’Avantprojecte de Llei d’Educació de Catalunya, que
en el seu primer apartat diu el següent:
1. L’Administració educativa vetlla perquè els centres del servei públic d’educació participin en l’adequada i
equilibrada escolarització de l’alumnat amb necessitats específiques d’atenció educativa i es
comprometin a fomentar la pràctica de la inclusió pedagògica. Per garantir‐ho, l’Administració educativa
ha d’establir territorialment la proporció màxima d’alumnes d’aquestes característiques que poden ser
escolaritzats en cada centre i grup i, si escau, la reserva de llocs escolars que, com a mínim, cal destinar‐
los.

Les entitats viculades a la comunitat educativa en el Districte de Sant Andreu
sotasignants
CONSTATEM:
- Que ens sembla molt necessari aquest equilibri en l’escolarització d’alumnat amb
necessitats específiques d’atenció educativa en el nostre Districte, tant entre
escoles públiques com concertades, ja que en l’actualitat ens trobem amb grans
desequilibris entre escoles d’un mateix barri.
- Que les dificultats en el procés d’ensenyament-aprenentatge vénen, molts cops,
degudes més a problemes conductuals i emocionals dels alumnes per les
situacions socials i econòmiques de les seves famílies que a una diferència
d’origen cultural.
- Que la concreció d’aquest punt de l’article en els següents es basa en el
repartiment de l’alumnat d’incorporació tardana i nouvingut.
- Que la política urbanística està creant al nostre Districte barris amb grans
diferències socials i econòmiques de la seva població que té com a conseqüència
negativa centres escolars amb una gran demanda de preinscripcions i altres amb
moltes places vacants que s’han d’acabar omplint d’ofici pel Consorci d’Educació
de Barcelona, sovint amb l’oposició de les famílies afectades.
Per aquestes raons,
DEMANEM:
- Que totes les places del servei públic d’educació siguin de qualitat
- Que l’aplicació d’aquest article reculli també com a necessitat específica d’atenció
educativa (terme que caldria definir amb més exactitud) els problemes de
comportament o absentisme, objectivables amb expedients o altres mesures de
règim disciplinari, en alumnat nouvingut o no, i n’equilibri la seva escolarització
entre els diferents centres del servei públic d’educació.
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- Que aquestes mesures disciplinàries rebin un control estricte de la inspecció
educativa, el Consell Escolar i la comissió d’escolarització, i es duguin a terme
prioritàriament en escoles on hi hagi una gran quantitat d’alumnat amb aquestes
característiques.
- Que es creï una Oficina Única de Preinscripció del Districte o de la zona educativa
encarregada de rebre els impresos de preinscripció escolar, adjudicar plaça i
repartir equitativament l’alumnat, enlloc de ser cada centre l’encarregat d’aquesta
tasca, a fi que es garanteixin els principis que anomena la Llei d’Educació i el
recent informe del Síndic de Greuges de Catalunya.
- Una matrícula única als 3 anys que serveixi per totes les etapes escolars. En
l’escolarització en centres tant públics com concertats, als pares i mares se’ls ha
de poder garantir quin serà l’itinerari que els seus fills seguiran, en un mateix
centre o varis, des de l’Educació Infantil fins al Batxillerat.
- Que no es construeixin escoles a la carta en aquells barris o zones on ja
existeixen escoles amb places vacants. Cal millorar la planificació del mapa
escolar i avançar-se a les necessitats i, no com fins ara, que l’Administració es
veu obligada a obrir noves línies a les escoles ja existents per encabir la
demanda.
- Que es garanteixi la màxima igualtat en les quotes de material, sortides, etc.,
entre centres propers d’una mateixa zona.
- Que s’apliqui aquest article i s’equilibri l’escolarització tant de l’alumnat nouvingut
com del que sigui objecte de mesures disciplinàries amb la major brevetat
possible.
AMPA El Sagrer, AMPA Mestre Gibert, AMPA Octavio Paz, AVV Bon Pastor, AVV La
Sagrera, AVV Pi i Margall (Baró de Viver) AVV Sant Andreu de Palomar, AVV Trinitat
Vella, Carmina Álvarez Les (directora CEIP Bernat de Boíl), Coordinadora d’AMPAs
del Districte de Sant Andreu, Federació Ensenyament CCOO, Plataforma Navas –
Camp de l’Arpa
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