
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMUNICAT DE PREMSA 

La FaPaC lamenta que el Departament d’Educació es plantegi iniciar 
el procés de preinscripció l’11 de maig sense haver concretat els 
passos que hauran de seguir les famílies 

• L’entitat denuncia que algunes escoles privades concertades ja estan 

acompanyant a les famílies en el procés de preinscripció mentre que la xarxa 

pública encara no ha rebut cap informació oficial sobre el procediment a seguir 

• La federació també alerta que el Consorci d’Educació de Barcelona està forçant 

algunes famílies d’entorns desafavorits a matricular als seus fills i filles a 

escoles privades concertades a canvi de facilitats econòmiques 

 

Dimarts, 5 de maig, de 2020. 

La Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC) exigeix que el 
Departament d’Educació publiqui pautes clares sobre el procés de preinscripció escolar pel 
proper curs 2020-21 davant l’anunci -per vies extraoficials- que aquest període es podria iniciar 
el proper dilluns, 11 de maig.  

 

Manca de planificació i informació 

La FaPaC ha sabut aquest mateix dimarts que el Departament d’Educació està fent arribar 
unes pautes a les direccions dels centres educatius on s’informa de manera superficial sobre 
com es farà el procés de preinscripció. En aquest document, el Departament informa sobre la 
possibilitat d’implementar un sistema telemàtic de preinscripció, però en cap cas 
confirma que aquest mètode estigui a punt per a ser utilitzat en totes les etapes educatives. 
Pel que fa al calendari, l’administració tampoc anuncia unes dates definitives i només 
avança que, en el millor dels casos, la preinscripció escolar es podrà fer a partir de la setmana 
vinent.  

En aquest sentit, la federació considera inacceptable que el Departament hagi estat capaç 
d’impulsar un sistema d’avaluació telemàtica en un temps rècord i, en canvi, no sigui capaç de 
garantir que totes les famílies de l’escola pública puguin dur a terme el procés de 
preinscripció sense necessitat de desplaçar-se presencialment als centres educatius.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La FaPaC lamenta que el Departament es plantegi obrir el procés de preinscripció el proper 11 de 
maig sense haver informat ni a les famílies ni a les entitats de l’àmbit educatiu de les 
passes que hauran de seguir, i es mostra preocupada per la possibilitat que no es compleixin 
els terminis estipulats per a les reclamacions que garanteixen el correcte funcionament 
del procediment.  

 

Privilegis concertats 

Malgrat la manca d’informació oficial, la FaPaC denuncia que algunes escoles privades 
concertades ja han començat a acompanyar a les famílies en el procés de preinscripció, la 
qual cosa situa en clar desavantatge les escoles de la xarxa pública, que encara no han rebut 
directrius sobre com s’haurà de dur a terme aquest procés.  

 

Així doncs, mentre les famílies de la xarxa pública fa setmanes que esperen rebre informació 
oficial sobre com hauran de matricular els seus fills i filles a l’escola, els centres privats 
concertats ja disposen d’informació privilegiada que estan compartint amb les famílies. 
Això provoca que les escoles privades concertades puguin fer un acompanyament que les 
escoles públiques no poden fer per manca d’informació. En aquest sentit, la FaPaC exigeix que 
el Departament d’Educació informi a totes les famílies i centres educatius de manera 
oficial, clara i immediata sobre quan i de quina manera hauran de preinscriure els seus fills i 
filles.   

 

Desplegament del Pla de xoc contra la segregació 

D’altra banda, la federació també ha tingut constància que, tot i que el procés de preinscripció 
encara no ha començat, el Consorci d’Educació de Barcelona ja ha posat en marxa el Pla de xoc 
contra la segregació escolar derivant famílies d’entorns desafavorits de l’escola pública a 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

escoles privades concertades, sota la promesa d’obtenir ajuts econòmics durant tot el període 
d’escolarització dels seus fills i filles.  

Es tracta d’una mesura que no garanteix una escolarització equilibrada en el conjunt del sistema 
educatiu, sinó que selecciona un alumnat determinat –aquell que prové d’entorns més 
desafavorits- per a repartir-lo en centres privats concertats, una mesura que, en essència, 
és segregadora, assenyaladora i caritativa. A més, constata una voluntat per desviar 
alumnat de la xarxa pública a la xarxa privada finançada amb fons públics i demostra que el 
mal anomenat dret d’elecció de centre no està garantit per a aquelles famílies que es veuen 
empeses a acceptar el centre preassignat pel Consorci.  

En aquest sentit, la FaPaC adverteix que la gratuïtat de l’educació és un dret fonamental 
que té tot l’alumnat i en cap cas pot estar sotmès a la coacció psicològica de les famílies 
aprofitant la incertesa produïda per la manca de transparència del propi Departament.  

 

 

  

Així doncs, davant la constatació que tant les escoles privades concertades com el mateix 
Consorci de Barcelona estan desplegant mesures per començar el període de preinscripció, i 
tenint en compte la manca d’informació pública que s’està oferint, la FaPaC insisteix en que és 
urgent que el Departament d’Educació actuï immediatament. D’una banda, per concretar i 
desplegar mesures que permetin que totes les famílies puguin accedir al procés de 
preinscripció en igualtat de condicions i amb totes les garanties i, d’altra banda, per oferir 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

immediatament informació clara per tal que totes les famílies, sense distincions, 
sàpiguen quan i com hauran de preinscriure als seus fills i filles a l’escola. 
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Per a més informació, poseu-vos en contacte amb 
Premsa i Comunicació de la FaPaC 

Tel. 667 51 67 22 - comunicacio@fapac.cat 
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