COMUNICAT SOBRE EL DECRET D’ADMISSIÓ
Dilluns 16 de novembre de 2020
La FMRPC destaca el recent anunci del fet que ben aviat es podrà comptar amb el nou Decret
d’Admissió d’Alumnat, efectiu per al proper procés de preinscripció. L’anunci l’ha fet el
Conseller d’Educació en les darreres setmanes, tant a la Jornada de seguiment local del Pacte
Nacional contra la Segregació Escolar, com en la seva darrera compareixença a la comissió
d’Educació del Parlament de Catalunya.
Disposar d’un nou Decret d’admissió d’alumnes que permeti disposar de més eines contra la
segregació escolar i les desigualtats educatives, és el principal compromís del Pacte Nacional
contra la Segregació Escolar que va signar també la nostra Federació de Moviments de
Renovació Pedagògica (FMRPC), sobre el qual participem activament en la seva Comissió de
Seguiment.
En tot el seu recorregut el nou decret d’admissió d’alumnat ha anat recollint propostes i
acumulant consensos. Va ser aprovat pel plenari del Consell Escolar de Catalunya el febrer
passat i en la jornada de seguiment local del Pacte Nacional va quedar palès que els ajuntaments
esperen noves eines per fer efectiva la lluita contra la segregació escolar en el seu municipi.
En comunicats anteriors de la FMRPC, ja vam posar en relleu que la realitat educativa ens
demanaria plantejaments més agosarats per provocar una autèntica transformació educativa.
El decret és limitat, entre altres coses perquè s’ha d’ajustar al marc jurídic que li permet la LEC.
Però no és menys cert que l’aplicació efectiva de les mesures que planteja la proposta de
Decret suposaria un gir realment important de les polítiques que fins al moment s’han anat
aplicant per les administracions educatives.
Algunes de les noves mesures que preveu la proposta de nou Decretsón:
-

Disposar de la capacitat de la planificació de tota de l’oferta educativa de forma
anticipada abans del procés de preinscripció per part del Departament.
L'establiment de Comissions de Planificació territorials amb la participació dels agents
de la comunitat.
La flexibilització dels instruments de planificació dins de les zones educatives.
Determinar nous criteris per establir la vulnerabilitat de l’alumnat.
La reserva places d’alumnat NEE fins a l’inici de curs.
Fixar una proporció màxima d’alumnat de NEE per zones.
Assignar l’escolarització de l’alumnat NEE d’incorporació tardana en centres que no
siguin d’alta complexitat.
Promoure instruments efectius per la desagregació de centres i sectors.

Aquestes mesures que preveu la proposta de nou decret i que amplia de forma significativa
les eines per vetllar per una distribució equilibrada de l’alumnat durant tots els períodes de
l’any, tant els ordinaris com els extraordinaris, han de ser un pas més per a construir una
societat més justa i equitativa.
Des de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, esperem la ràpida
aprovació i publicació del nou Decret d’Admissió d’Alumnat per tal que pugui ser d’aplicació
en el nou procés de preinscripció, per tal d’abordar el que tothom reconeix com el principal
repte que té l’educació a Catalunya: la segregació i les desigualtats educatives.
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