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Supressió dels criteris complementaris en el Decret d’Admissió 

El Departament d’Ensenyament ha obert un procés de consulta prèvia per donar a conèixer la seva voluntat 
de modificar el procés de preinscripció i matrícula als centres educatius sostinguts amb fons públics pel que 
fa a l'aplicació dels criteris complementaris. En concret, té la voluntat de suprimir l'aplicació dels criteris 
complementaris consistents en:  

 

 Tenir una malaltia crònica en el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosa la celiaquia. 

 Haver tingut pares, tutors o germans escolaritzats al centre per al qual es presenta la sol·licitud. 

 

El Departament sustenta aquesta intenció, entre d’altres, en el marc del Pla de Govern de la XII Legislatura. 
Un Pla de Govern que ignora la LEC, obvia el Servei d’Educació de Catalunya i no sembla estar dirigit a 
distribuir o gestionar de manera equilibrada i proporcional els recursos i l’organització a la totalitat dels 
centres que l’integren.  

Aquesta iniciativa és un seriós motiu de preocupació i desconcert, i cal contextualitzar-la dins d’un àmbit 
més extens, que és el de la intenció ja manifestada pel Departament de modificar la totalitat del decret 
d’admissió d’alumnes. En definitiva, la proposta d’enguany d’eliminar aquests dos punts complementaris és 
l’avançada del que podrà venir amb posterioritat. 

No podem estar d’acord en la proposta. Per diverses raons, entre les que destaca el nostre rebuig a que 
s’elimini un criteri que és manifestació d’una vinculació o afinitat amb un projecte educatiu o amb un 
determinat caràcter propi, manifestació evident del dret dels pares i mares a l’elecció d’una educació 
conforme amb els seus principis i creences. I perquè tota l’argumentació que hi ha al darrera d’aquesta 
intenció obvia quelcom que és, en essència, l’origen de moltes situacions discriminatòries: l’injust 
infrafinançament dels mòduls econòmics que pateix l’escola concertada, al qual no s’aporta cap solució. 

Creiem que quantes més persones manifestin el seu parer, raonat i respectuós, es podrà fer encara més 
conscient al Departament d’una línia d’actuació que considerem desencertada. Per això us demanem la 
vostra col·laboració fent arribar als pares i mares d’alumnes l’escrit de resposta de manera que, si les 
persones ho consideren adient, puguin participar en aquesta consulta prèvia responent amb l’escrit que us 
proposem.  

La manera de respondre no és complicada, però requereix una mica de temps i paciència.  

Cal accedir a l’adreça 

https://participa.gencat.cat/processes/Admissioacentres 

Us apareixerà aquesta pantalla: 
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Si ja esteu registrats, podeu entrar directament a fer les propostes. 

Si no esteu registrats, haureu d’accedir a l’opció “Registra’t” i seguir les instruccions. Us demanaran un 
correu electrònic i una contrasenya. 

Un cop introduïdes les dades de registre, rebreu un correu a l’adreça indicada confirmant-lo, i podreu entrar 
a l’aplicatiu per introduir les propostes.  

Podeu escriure la proposta i/o adjuntar un document. Aquí podeu adjuntar la proposta que us enviem. 

Us animem a participar. Fer sentir la veu del nostre sector és necessari, i en aquests moments, molt 
convenient. 

A continuació us presentem un parell d’idees per participar en aquest procés. 

 

Participem en el procés de consulta pública prèvia a aquesta modificació 

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? 

La situació no es descriu de manera correcta, perquè en definir els aspectes de debat com a “problema” 

s’estableix un apriorisme que desvirtua tota l’anàlisi posterior. 

No podem acceptar la retirada d’aquests dos punts complementaris, perquè suprimir el de familiars 
exalumnes és ometre per complet la valoració del grau d’implicació de la família amb el projecte educatiu 
d’un centre directament derivat del dret a elecció  i eliminar el de les malalties cròniques significa suprimir 
una mesura d’acció positiva que afavoreix l’escolarització en centres adequats o propers al domicili. 

 

2. Considera que hi ha altres alternatives a les proposades per corregir el problema detectat? 

L’equitat, en el sentit que els nostres fills i filles rebin allò que precisen en funció de les seves condicions 
personals i per tant, entre d’altres consideracions, resti reflectida en el dret de totes les persones a una 
educació de qualitat i a accedir-hi amb condicions d’igualtat, exigeix que els poders públics assignin als 
centres acollits als concerts els recursos públics suficients per fer-la efectiva, exigència que a hores d’ara no 
es compleix i que cal solucionar de manera absolutament prioritària. 

Segueix l'actualitat religiosa des de Catalunya 

 

 

Entra a la pàgina web o subscriu-te’n gratuïtament al butlletí: 

www.catalunyareligio.cat 
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