
 
 

COMUNICAT DE PREMSA 

La FaPaC reconeix l’autoria de l’espot “Escola Pública Catalana (EPC)” 

just abans d’iniciar-se la preinscripció escolar del curs 2019/2020 

 La federació utilitza aquesta fórmula com a toc d’atenció al 

Departament d’Educació, que al llarg dels anys continua sense fer 

campanya en defensa de la xarxa d’escoles públiques  

 El vídeo fa valdre el sistema educatiu públic a través del testimoni de 

diversos agents ubicats en diferents centres escolars de tota Catalunya 

Barcelona, 19 de març.  

La Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya, la FaPaC, reconeix 

l’autoria de l’espot en defensa de l’escola pública catalana, “Escola Pública Catalana 

(EPC)”, que s’ha fet públic aquest dimarts 19 de març coincidint amb l’inici del període de 

preinscripció escolar del curs 2019/2020, que serà del pròxim 29 de març al 9 d’abril.  

La federació ha optat per utilitzar el logo del Departament d’Educació com a crítica i toc 

d’atenció cap a una Administració pública que, any rere any, decideix no fer 

campanya en defensa de la xarxa d’escoles públiques de Catalunya durant el procés 

de preinscripció escolar, moment cabdal per a moltes famílies que han de matricular per 

primera vegada els seus fills i filles als centres escolars. La federació lamenta que això no es 

produeixi perquè el Departament d’Educació considera que ha de mantenir una 

equidistància entre l’escola pública i la privada-concertada, quan només la primera 

és de titularitat pública i s’entén que hauria de ser responsabilitat del Departament reconèixer 

els seus valors i la seva importància per al conjunt de la societat catalana.  

Amb aquest espot, realitzat per la productora Metromuster, la FaPaC vol que l’Administració 

pública assumeixi que l’escola pública catalana és l’única que pot garantir el dret 

fonamental a l’educació de qualsevol infant, sense discriminació en l’accés per qualsevol 

circumstància social o personal, i que té la responsabilitat de defensar-la perquè totes les 

famílies tenen el dret a disposar de plaça pública pels seus fills i filles. La FaPaC recorda que 

l’escola pública la mantenim amb l’esforç de tots i totes, i que el Govern hauria de dedicar 

tots els seus esforços a defensar-la i protegir-la. I que, per tant, aquesta campanya 

l’hauria de fer el Departament d’Educació, com passa en altres comunitats 

autònomes, i no la FaPaC.    

https://youtu.be/ruEl2Uo9m8A
https://youtu.be/ruEl2Uo9m8A


 
 
Amb aquest espot, la FaPaC també vol destacar els valors intrínsecs de l’escola 

pública, com són: que compta amb un professorat que acompleix una funció pública i no 

educa influenciat per directrius privades, que potencia l’autonomia i l’esperit crític de 

l’alumnat perquè està protegit per la llibertat d’ensenyament, que és una escola que compta 

amb un projecte educatiu que incorpora les diversitats com a riqueses i oportunitats per a 

tot l’alumnat, que innova constantment per adaptar-se a una realitat que és canviant, que 

fomenta la participació de les famílies per decidir sobre l’educació dels seus fills i filles, que 

permet fer comunitat entre elles, que educa en la diversitat de gènere i la llibertat afectiva-

sexual, entre d’altres.  

El vídeo s’emmarca en la campanya que cada any fa la FaPaC en defensa de l’escola pública 

durant el període de preinscripció escolar, aquest any amb el lema “L’escola pública, la 

millor escola”, i s’ha enregistrat amb la participació de diferents agents de la comunitat 

educativa (professorat, famílies, membres d’AMPA/AFA, alumnat, direccions d’escoles i 

altres) en diferents centres escolars públics de tota Catalunya, com són l’Escola Saavedra 

(Tarragona), l’Escola Alba (Corbins, Lleida), l’Escola Pompeu Fabra (Reus), l’Escola 

Montserrat (Premià de Mar), entre d’altres. També es compta amb la col·laboració del 

periodista català Jordi Évole, qui exposa els motius pels quals considera que l’escola pública 

és la millor opció d’escolarització.   

La federació expressa les seves disculpes cap aquelles persones que s’hagin pogut sentir 

ofeses per la fórmula utilitzada en la difusió d’aquest espot, utilitzant el logo del Departament 

d’Educació. La pretensió de la federació és fer valdre l’escola pública de tota la societat 

catalana i fer sentir orgulloses a les famílies que la sostenen.  

La FaPaC, entitat que representa a prop de 2.350 AMPA/AFA de tota Catalunya, seguirà el 

procés de preinscripció escolar del pròxim curs 2019/2020 perquè cap família es quedi sense 

plaça a l’escola pública i desitja que el Departament d’Educació hagi planificat l’oferta pública 

d’acord a les necessitats d’escolarització de les famílies.    

Premeu sobre aquesta imatge per accedir a l’espot final:  

 

https://youtu.be/ruEl2Uo9m8A

