ELS FILLS/ES DELS IMMIGRANTS ENS PRENEN LES PLACES DELS
NOSTRES FILLS A LES ESCOLES PERQUÈ TENEN PRIORITAT?
Aquest és un estereotip que toca la fibra sensible.El fet és que l´article 21 de
l´Estatut de Catalunya recull el dret que tenen totes les persones a accedir a una
educació de qualitat i en condicions d´igualtat. Únicament es reservaran places per
a alumnes amb necessitats educatives específiques (amb discapacitats, malalties,
etc.) i per atendre les necesitats immediates de l´alumnat de nova incorporació (per
tant és igual si venen de França, Galícia, Malí...).
La realitat ens demostra que la presència d´infants d´altres cultures beneficia
l´educació dels infants autòctons, que ho viuen amb completa normalitat.
•

Al DOGC 4852 del 29 de març de 2007 surt publicat el Decret 75/2007 de 27
de març on hi diu:
‘L’educació és, així, un dret universal i un bé públic al qual tota la ciutadania té
dret a accedir i que les administracions públiques tenen el deure de garantir en
condicions de qualitat i d’igualtat. D’acord amb això es preveu que en l’admissió
de l’alumnat no hi pot haver, en cap cas, discriminació per raons de naixement,
raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o
social.’ per tant la llei garanteix la

igualtat per a tothom i els criteris

d’admissió venen descrits a l’article 7 del mateix decret i en cap cas hi
consta

que
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http://www.gencat.cat/eadop/imatges/4852/07083019.pdf
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•

La resolució EDU/107/2010, de 27 de gener aprova les normes de
preinscripció i matricula de l’alumnat a centres en els ensenyaments sufragats
amb fons públics i en cap article hi consta la prioritat per a fills/es de persones
d’origen immigrat http://www.gencat.cat/diari/5555/10014106.htm

•

A través de dos reportatges, el diari digital de Mataró capgros.com desmenteix
el suposat privilegi d’accés a escoles bressol exposant 5 casos pràctics que
demostren que no és cert i que en canvi el fet de que algunes famílies no
puguin accedir a les llars bressols és degut a la manca de previsió de suficients
places:
http://www.reportmaresme.com/mataroreport/noticias_anteriores.asp?id_noticia
_report=287

http://www.reportmaresme.com/mataroreport/noticias_anteriores.asp?id_noticia
_report=289

