Barcelona, 17 de febrer de 2021
Comunicat FMRPC sobre el Decret d’Admissió: JA ERA HORA!
La Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC), celebra la
recent aprovació pel Consell de Govern del nou Decret de la programació de l'oferta
educativa i del procediment d'admissió d’alumnes, perquè dona un conjunt d’eines i de
garanties legals per lluitar més eficaçment en la lluita contra les desigualtats educatives i la
segregació escolar.
És un decret llargament reivindicat per bona part de la comunitat educativa i la nostra
Federació. Cal recordar que portem més de vint anys amb diversos informes i proclames que
situen la segregació i la desigualtat d’oportunitats educatives com el principal problema
educatiu del nostre país. Ens congratulem així mateix que el Decret neixi fruit del consens del
Pacte Nacional contra la segregació en el que la nostra Federació hi ha donat el seu suport
explícit i hi ha participat activament.
Com abastament s’ha comentat, és un punt de partida, però no d'arribada, és un punt
d’inflexió rellevant en la defensa de l’equitat educativa en el sentit més ampli. No només
recupera algunes mesures que ja havien existit, com les Oficines Municipals d’Escolarització
(OME), que es reforcen de nou, sinó que hi ha mesures àmpliament reclamades per la
comunitat educativa que definitivament s'implementen per primera vegada: com la reducció
del nombre màxim d'alumnat per grup, la fixació d’un nombre màxim d'alumnat amb
necessitats educatives específiques (NESE) per centre, l'ampliació del criteris per detectar i
determinar l’alumnat vulnerable i la corresponsabilitat de tots els agents educatius en l’afany
per assolir un sistema educatiu en clau d’equitat.
Tot i així, lamentem que s'hagi retardat la seva aprovació, cosa que produeix que per aquest
període de preinscripció i matrícula sigui de difícil aplicació, malgrat que hi ha la intenció
d’implementació d’alguna de les mesures.
En definitiva, celebrem l'ampli consens que recull, com ho mostra el Pacte. I esperem que es
posi la intensitat política i els recursos adients per fer-lo realitat i efectiu.
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