Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Direcció General d’Atenció a la
Família i Comunitat Educativa
Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un nou Projecte de decret relatiu al
procediment d’admissió de l’alumnat en diversos ensenyaments als centres
sufragats amb fons públics.
Objectius de la consulta.
Donar a conèixer la voluntat de modificar el procés de preinscripció i matrícula
als centres educatius sostinguts amb fons públics, per tal de dotar el règim
d’admissió i escolarització d’alumnes d’una regulació actualitzada.
En concret es pretén incorporar les mesures del Pacte contra la segregació escolar
a Catalunya; corregir les disfuncions observades en els dotze anys d’aplicació del
vigent Decret d’admissió; incorporar a la regulació els aspectes bàsics de la
programació de llocs escolars; reforçar la coresponsabilitat entre el Departament
d’Educació i els ajuntaments en matèria de planificació, escolarització i admissió
d’alumnat; i promoure la simplificació administrativa d’acord amb la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Període de la consulta:
Des del 04/07/19 al 25/10/2019
Grups als quals s'adreça la consulta:
La consulta és oberta a tothom. Especialment hi ha interès a conèixer la voluntat
de la comunitat educativa entesa en sentit ampli integrada per totes les persones i
les institucions que intervenen en el procés educatiu.
Preguntes específiques per centrar les aportacions i ordenar el debat:
1.- Considera que s’ha descrit adequadament el problema? Hi ha altres aspectes
que considera que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat?
2.- S’haurien de preveure altres objectius diferents?
3.- Considerar que hi ha altres alternatives a les proposades per corregir el
problema detectat?
Les aportacions a la consulta pública, també es poden fer enviant el formulari
que es publica a l'apartat d'informació relacionada a l'adreça
següent: dgace.educacio@gencat.cat. Sens perjudici, que es puguin fer arribar
per altres mitjans admesos en dret.
Els comentaris que es facin al debat complementen el tràmit de consulta pública.
Per tal de participar us heu de donar d'alta com usuaris a "Comentar" o bé a
"Registra't”.

