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Formulari d’aportacions en procediment de consulta pública
Dades identificatives
Cognoms i nom o raó social

DNI/NIF/NIE

ASSOCIACIÓ FAMÍLIES EN JOC

G65396475

Dades del / de la representant, si escau
Cognoms i nom
BONELL BARRACHINA RAQUEL

En qualitat de (indiqueu:
☐ apoderat/da ☐ president/a
X altres: (Associada)

DNI/NIF/NIE
40992300K

Identificació de l’adreça electrònica als efectes de comunicacions
Correu electrònic
raquel_bonell@yahoo.es

Indicar si s’actua com a grup d’interès:
x SÍ

En cas afirmatiu, número de registre de grups d’interès: 17434

☐ No
En relació amb el procediment de consulta Feu clic aquí per escriure text. es fan les aportacions següents:
L'aportació que fem des de Famílies en Joc ve en representació dels infants que no han estat escolaritzats en la fase 0-6, que
és la fase no obligatòria, i que tenen intenció d'accedir al sistema públic educatiu a primària, que és la fase d'escolarització
obligatòria.
Segons la Llei d'Educació de Catalunya 12/2009, hi ha una sèrie d'articles i continguts que determinen com ha de ser el procés
d'admissió d'alumnes en la fase d'escolarització obligatòria:
Preàmbul: “totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d’igualtat”.
Article 4. Accés al sistema educatiu
Tothom té dret a accedir en condicions d’igualtat al sistema educatiu.
Article 42. Definició i àmbit del Servei d’Educació de Catalunya
2. El Govern de la Generalitat, per a desplegar el que estableix l’apartat 1, ha de regular i sostenir el Servei d’Educació de
Catalunya, que, conformat pels centres públics i pels centres privats sostinguts amb fons públics, garanteix a totes les persones
l’accés a una educació de qualitat i en condicions d’igualtat en els ensenyaments obligatoris i en els declarats gratuïts.
I per un altre banda, en relació al tipus de projecte pedagògic al qual els infants poden tenir accès en el procés d'escolarització,
la Llei d'Educació 12/2009 detalla:
Article 57. educació bàsica
2. L’educació bàsica ha de mantenir coherència amb l’educació infantil i amb l’educació postobligatòria i ha de garantir la
coordinació entre les etapes que la componen per tal de facilitar la continuïtat del procés educatiu i assegurar als alumnes una
transició adequada d’una etapa a l’altra.
Els infants de 6 anys, en el moment en que volem exercir el nostre dret a escolaritzar en l'escola pública, tal com diu la llei, en
igualtat de condicions, resulta que això no és possible, degut a que les places han estat assignades en una fase
d'escolarització no obligatòria, com és el segon cicle d'Educació Infantil.
Això provoca una discriminació i una vulneració del dret a escolarització segons la Llei d'Educació: la de l'accès a un centre
públic en igualtat de condicions a la resta d'infants.
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I derivat d'això, s'entorpeix la facilitació del compliment de l'article 57, en el qual s'afirma que l'educació bàsica ha de mantenir
coherència amb l'educació infantil, per tal de facilitar la continuïtat del procés educatiu. És així, degut a que si el meu fill no té
garantit el dret a l'accès a plaça en igualtat de condicions, dificilment tindrà possibilitats de garantir la coherència de projecte
educatiu.
Per aquest motiu, plantegem la possibilitat d'establir mecanismes correctors en l'accès a plaça escolar pública, com podrien
ser:

–

Reserva d'alguna plaça a cada centre escolar per a infants no escolaritzats prèviament.

–

Reducció de ràtio en l'etapa del cicle infantil no obligatori, per a permetre disposar de més places a l'etapa obligatòria
i així donar cabuda a nous alumnes no escolaritzats pràviament.

–

Creació de nous centres públics escolars on el seu primer curs sigui el cicle de primària, i no el segon cicle d'infantil,
fet que permetria disposar de noves places en igualtat de condicions.
Evidentment, aquestes són propostes, però estaríem obertes a qualsevol proposta en la línia de facilitar i garantir l'accès a
plaça als infants no escalitzats prèviament a l'etapa d'educació obligatòria.

Localitat i data
Barcelona, 9 de setembre de 2019.

Nom, cognoms i signatura de qui sol·licita o qui representa
Raquel Bonell Barrachina

BONELL BARRACHINA
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Firmado digitalmente por BONELL
BARRACHINA RAQUEL - 40992300K
Fecha: 2019.09.30 07:21:16 +02'00'

En compliment de l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i de l’article 13 del
Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, us informem que les vostres dades personals s’incorporen
en el fitxer de dades personals Bústia de la Conselleria. La finalitat d’aquest fitxer és la tramitació de les consultes, suggeriments, queixes i
sol·licituds d’informació i opinió que la ciutadania adreça a la Conselleria.
Com a titular de les dades, teniu dret a exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació, i d’oposició a les vostres dades davant el Gabinet
del/de la Conseller/a, a la Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona; teniu dret a retirar el vostre consentiment al tractament de les vostres dades
en qualsevol moment, i a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades de Catalunya.

