
Comunicat S obre e scolarització a  B arcelona:

Des de la delegació de Fapac Barcelona ciutat volem fer unes consideracions al voltant del procés de
preinscripció a les escoles sufragades amb fons públics de la ciutat de Barcelona:

Aquest curs s'han reunit per primer cop les comissions de matriculació quan el període de preinscripció era a
punt d'acabar, la qual cosa implica la total impossibilitat de fer canvis respecte al funcionament del sistema
de matriculació del curs passat. La legalitat del procés està com a mínim en qüestió segons s'interpreti el
vigent decret de matriculació (75/2007 art. 21.4).

Valorem molt negativament aquest fet i ens sembla que darrera d'aquest tema hi ha la voluntat implícita de
no fer cap mena de canvi en l'actual sistema d'escolarització, és a dir que el Consorci d'Educació de
Barcelona permet un sistema escolar segregat, que impossibilita la igualtat d'oportunitats i que reprodueix
matemàticament les injustícies socials existents.

Un del problemes més greus que té l'escolarització a Barcelona ciutat és l'existència d'una doble xarxa
escolar amb un clar desequilibri entre l'oferta pública i l'oferta privada concertada, amb l' existència d'escoles
estigmatitzades a les quals no volen anar determinats sectors socials. Aquesta estigmatització pot respondre a
llegendes urbanes i a percepcions esbiaxiades o bé pot tenir una certa justificació.

Davant d'aquest realitat el Consorci d'Educació no fa res efectiu. Ni intenta fer una campanya de promoció
de l'escola pública allà on l'estigma és injustificat, ( i realment a molts llocs s'estigmatizen escoles d'un gran
nivell i d'una qualitat destacable) ni fa canvis importants per millorar la qualitat de l'ensenyament allà on cal
millorar. S'egrimeix l'alta xifra de sol·licituds ateses en la primera opció però no es treballa a favor de la
igualtat d'oportunitats, i s'obliden que molts cops l'elecció de centre és un tema molt vinculat a les
possibilitats econòmiques de les famílies. La segregació escolar no disminueix, fins i tot ha augmentat
segons les darreres dades disponibles.

Així, doncs l'escolarització a Barcelona és a mans del lliure mercat sense cap intervenció de l'administració
que no vagi en el sentit d'inflar les escoles més demanades amb grups adicionals o bé treure grups allà on no
hi ha demanda. A tall d'exemple la reserva de places per a alumnes amb Necessitats Educatives Especials
queda reduïda a l'anècdota. El curs passat només 9 alumnes es van acollir a aquestes places de tipus C (Les
de nova incorporació al sistema educatiu català) ¿Com volen treballar per la distribució equilibrada de
l'alumnat amb aquestes xifres raquítiques?

Per altra banda hi ha escoles, majoritàriament privades concertades, però també alguna pública, que apliquen
un sistema de reservat el dret d'admissió davant la manca total de control per part del Consorci. com a molt
es sanciona alguna família per frau en el padró, però mai s'ha fet res contra cap escola. Només així s'explica
que a Barcelona hi hagi més del 50% dels centres amb menys del 5% d'alumnat estranger.

La nostra demanda com a Fapac és un pla d'escolarització integral a Barcelona a mig i 
llarg termini amb l'objectiu de poder generar una oferta d'escoles de qualitat totalment homologables, sense 
escoles estigmatitzades ni alumnes de segona categoria. Aquest pla ha d'anar més en la línia de valorar la 
qualitat i la feina que es fa en determinadaes escoles que no en fer transformacions dràstiques en els centres. 
Un pla que permeti un pas no traumàtic de la Primària a la Secundària (amb el foment d'escoles 3-18) Un pla 
on l'administació vigili per aconsegui un equilibri en la matrícula i on la convivència entre alumnes de 
diferents cultures i de diferents classes socials sigui un objectiu a assolir. Aquesta convivència ha de ser la 
norma i no l'excepció. En darrera instància l'objectiu del pla ha de ser l'èxit escolar per a la 
gran majoria de la població escolaritzada. Per arribar aquí cal un canvi radical en la forma de treballar 
de la comissió de matriculació de Preescolar i Primària i del Consorci d'Educació de Barcelona.

Aquest pla ha de permetre recuperar la qualitat d'aquelles poques escoles que l'hagin perdut, ha de
racionalitzar oferta i demanda, en especial a barris com l'Eixample que tot i tenir una gran demanda (140
sol·licituds no ateses) d'escola pública i laica es troben amb la impossibilitat d'oferir una escola laica a
aquests alumnes. Cal una reconversió d'algunes escoles religioses d'aquest barri en escoles públiques o com a



mínim en escoles laïques. No oblidem que un 65% de les places d'aquest disctricte són en centres religiosos
mentre que només un 25-30% de les famílies de Barcelones paguen l'impost religiós a favor de l'església
catòlica.

Nosaltres creiem fermement en l'escola pública que té ara Barcelona, i demanem aquest pla precisament
perquè volem que aquesta escola continuï tenint la qualitat de que gaudeix ara i la superi de forma clara i
inequívoca. Només posant l'èxit escolar en el centre de totes les decisions polítiques educatives podrem
avançar de forma clara cap a l'escola que volem. Ara malauradament tenim en primer lloc l'obsessió del
Consorci per quadrar l'oferta i la demanda la primavera de cada any, si algú pregunta per l'èxit escolar no
troba mai respostes.

Per acabar volem manifestar la nostra preocupació pel camí que porta el pla de construcció de centres
presentat per Generalitat i Ajuntament amb bombo i platerets el gener del 2008 a l'Arenal de Llevant.
S'havien de gastar 411 milions d'euros en 15 construccions d'escoles i en la reforma i remodelació de moltes 
més.En alguns casos difícilment s'acabarn les obres en la data prevista i en d'altres casos encara no s'ha fet 
res. El cas de l'escola Mediterrània és particularment indignant: Es fa servir la llei de costes com a argument 
per justificar l'endarreriment de les obres, mentre a pocs metres s'inaugura l'Hotel Vela.

Així tenim el mapa escolar que acaba el 2006- 2010 sense acabar i amb alguns canvis fruit de la
improvisació. S'oblida totalment el tema de l'èxit escolar en la planificació de l'escolarització quan aquest
hauria de ser l'element central i no la satisfacció inicial de les famílies. Creiem que la satisfacció de les
famílies s'ha de mesurar a l'acabar l'etapa educativa de l'alumne i no en començar-la i que s'han de donar més
eines d'intervenció i participació a les famíes dins de les escoles per evitar la creença que tot ens ho juguem a
l'elecció de l'escola i que després no es pot fer res. Precisament després de l'elecció d'escola és quan comença
un dels moments més transcendents de la implicació de les famílies en l'educació dels seus fills:
l'acompanyament de la seva escolarització.


