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A LA MESA DEL PARLAMENT

Esther Niubó Cídoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes í Units per
Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada
amb resposta escrita.
La FaPaC ha alertat que 86 infants s'han quedat sense una plaça a l'escola pú
blica del seu barri a l'Esquerra de l'Eixample de Barcelona, 2 d'ells amb neces
sitats educatives específiques. A més, ai districte de Gràcia reclamen que no es
vulneri ei dret de les famílies a obtenir una plaça escolar pública prop del seu
domicili. I Sants i Guinardó també són zones amb desenes de famílies afecta
des per l'escassetat de places públiques. L'article 7 del Decret 75/2007, de 27
de març, sobre el procediment d'admissió d'alumnes als centres públics esta
bleix que la proximitat del domicili de l'alumnat és un criteri prioritari en la
seva admissió. A més, l'article 1 57.1 .a) de la Llei Orgànica d'Educació marca
que la ratio màxima d'alumnes per aula és de 25 per a l'educació primària i de
30 per a l'educació secundària obligatòria. La Llei d'educació de Catalunya au
toritza al Departament d'Ensenyament, de manera excepcional i motivada, un
increment de la ratio per aula fins al 10% exclusivament per atendre necessi
tats immediates d'escolarització d'alumnes d'incorporació tardana. Interessa
saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
Quins

criteris

s'han

utilitzat

en

el

procés

de

preinscripció

per

l'assignació de l'alumnat per al proper curs 2018-201 9? S'han utilitzat el
criteri de proximitat del domicili i la ratio màxima de 25 alumnes per
aula?
Palau del Parlament, 29 de maig de 201 8
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Esther Niubó Cídoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 1 66 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que 11 sigui contestada
amb resposta escrita.
La FaPaC ha alertat que 86 infants s'han quedat sense una plaça a l'escola pú
blica del seu barri a l'Esquerra de l'Eixample de Barcelona, 2 d'ells amb neces
sitats educatives específiques. A més, al districte de Gràcia reclamen que no es
vulneri ei dret de les famílies a obtenir una plaça escolar pública prop del seu
domicili. I Sants i Guinardó també són zones amb desenes de famílies afecta
des per l'escassetat de places públiques. L'article 7 del Decret 75/2007, de 27
de març, sobre el procediment d'admissió d'alumnes als centres públics esta
bleix que la proximitat del domicili de l'alumnat és un criteri prioritari en la
seva admissió. A més, l'article 1 57.1 .a) de la Llei Orgànica d'Educació marca
que la ratio màxima d'alumnes per aula és de 25 per a l'educació primària i de
30 per a l'educació secundària obligatòria. La Llei d'educació de Catalunya au
toritza al Departament d'Ensenyament, de manera excepcional i motivada, un
increment de la ratio per aula fins al 10% exclusivament per atendre necessi
tats immediates d'escolarització d'alumnes d'incorporació tardana. Interessa
saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari;
-

Quantes places públiques i concertades s'han ofertat a Catalunya per al
proper curs 2018-201 9 per a infantil, primària i secundària? Per quants
alumnes? (Desglossar les dades per etapa educativa, municipis i a Barce
lona per zones educatives)

Palau del Parlament, 29 de maig de 201 8
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Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 153 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada
amb resposta escrita.
La FaPaC ha alertat que 86 infants s'han quedat sense una plaça a l'escola pú
blica del seu barri a l'Esquerra de l'Eixample de Barcelona, 2 d'ells amb neces
sitats educatives específiques. A més, al districte de Gràcia reclamen que no es
vulneri el dret de les famílies a obtenir una plaça escolar pública prop del seu
domicili. 1 Sants i Guinardó també són zones amb desenes de famílies afecta
des per l'escassetat de places públiques. L'article 7, del Decret 75/2007, de 27
de març, sobre el procediment d'admissió d'alumnes als centres públics esta
bleix que la proximitat del domicili de l'alumnat és un criteri prioritari en la
seva admissió. A més, l'article 1 57.1 .a) de la Llei Orgànica d'Educació marca
que la ràtio màxima d'alumnes per aula és de 25 per a l'educació primària i de
30 per a l'educació secundària obligatòria. La Llei d'educació de Catalunya au
toritza al Departament d'Ensenyament, de manera excepcional i motivada, un
increment de la ràtio per aula fins al 10% exclusivament per atendre necessi
tats immediates d'escolarització d'alumnes d'incorporació tardana. Interessa
saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari;
-

Pot garantir el Departament d'Ensenyament que tot l'alumnat que ha
sol·licitat plaça a una escola o institut públic tindrà plaça en un centre
públic de proximitat?

Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
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Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada
amb resposta escrita.
La FaPaC ha alertat que 86 infants s'han quedat sense una plaça a l'escola pú
blica del seu barri a l'Esquerra de l'Eixample de Barcelona, 2 d'ells amb neces
sitats educatives específiques. A més, al districte de Gràcia reclamen que no es
vulneri ei dret de les famílies a obtenir una plaça escolar pública prop del seu
domicili. I Sants i Guinardó també són zones amb desenes de famílies afecta
des per l'escassetat de places públiques. L'article 7 del Decret 75/2007, de 27
de març, sobre ef procediment d'admissió d'alumnes als centres públics esta
bleix que la proximitat del domicili de l'alumnat és un criteri prioritari en la
seva admissió. A més, l'article 1 57.1 .a) de la Llei Orgànica d'Educació marca
que la ràtio màxima d'alumnes per aula és de 25 per a l'educació primària i de
30 per a l'educació secundària obligatòria. La Llei d'educació de Catalunya au
toritza al Departament d'Ensenyament, de manera excepcional i motivada, un
increment de la ràtio per aula fins al 10% exclusivament per atendre necessi
tats immediates d'escolarització d'alumnes d'incorporació tardana. Interessa
saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari;
Quants alumnes s'han quedat sense una plaça pública de P3 propera al
seu domicili per al proper curs 2018-2019? (Desglossar les dades per
municipis i a Barcelona per zones educatives)
Palau del Par ament, 29 de maig de 201 8
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Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada
amb resposta escrita.
La FaPaC ha alertat que 86 infants s'han quedat sense una plaça a l'escola pú
blica del seu barri a l'Esquerra de l'Eixample de Barcelona, 2 d'ells amb neces
sitats educatives específiques. A més, al districte de Gràcia reclamen que no es
vulneri el dret de les famílies a obtenir una plaça escolar pública prop del seu
domicili. I Sants i Guinardó també són zones amb desenes de famílies afecta
des per l'escassetat de places públiques. L'article 7 del Decret 75/2007, de 27
de març, sobre el procediment d'admissió d'alumnes als centres públics esta
bleix que la proximitat del domicili de l'alumnat és un criteri prioritari en la
seva admissió. A més, l'article 1 57.1 .a) de la Llei Orgànica d'Educació marca
que la ràtio màxima d'alumnes per aula és de 25 per a l'educació primària i de
30 per a l'educació secundària obligatòria. La Llei d'educació de Catalunya au
toritza al Departament d'Ensenyament, de manera excepcional i motivada, un
increment de la ràtio per aula fins al 10% exclusivament per atendre necessi
tats immediates d'escolarització d'alumnes d'incorporació tardana. Interessa
saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
Quants alumnes s'han quedat sense una plaça pública de ler d'ESO
propera al seu domicili per al proper curs 2018-2019? (Desglossar.les,
dades per municipis i a Barcelona per zones educatives)
Palau del Pa'rl^ent, 29 de maig de 201 8
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Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada
amb resposta escrita.
La FaPaC ha alertat que 86 infants s'han quedat sense una plaça a l'escola pú
blica del seu barri a l'Esquerra de l'Eixample de Barcelona, 2 d'ells amb neces
sitats educatives específiques. A més, al districte de Gràcia reclamen que no es
vulneri el dret de les famílies a obtenir una plaça escolar pública prop del seu
domicili. 1 Sants i Guinardó també són zones amb desenes de famílies afecta
des per l'escassetat de places públiques. L'article 7 del Decret 75/2007, de 27
de març, sobre el procediment d'admissió d'alumnes als centres públics esta
bleix que la proximitat del domicili de l'alumnat és un criteri prioritari en la
seva admissió. A més, l'article 1 57.1 .a) de la Llei Orgànica d'Educació marca
que la ràtio màxima d'alumnes per aula és de 25 per a l'educació primària i de
30 per a l'educació secundària obligatòria. La Llei d'educació de Catalunya au
toritza al Departament d'Ensenyament, de manera excepcional i motivada, un
increment de la ràtio per aula fins al 10% exclusivament per atendre necessi
tats immediates d'escolarització d'alumnes d'incorporació tardana. Interessa
saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
-

Quin és el nombre d'alumnat que malgrat haver optat a places públi
ques de P3 finalment serà assignat a centres concertats per manca de
places públiques de proximitat? (Desglossar les dades per municipis i a
Barcelona per zones educatives)

Palau del Parlarment, 29 de maig de 201 8

Esther Niubó^Cidoncha
Diputada del GP PSC-Units

.Irl

' I I roqu'iu

rii .li 1cv( rri

fm
OIIJ
PARLAMENT DE CATALUNYA
Grup Paríamentarí Socialistes i Units per Avançar

[E CAT

Ref,; 314ENC29051800170

A LA MESA DEL PARLAMENT

ENmADANLivi
N.

Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada
amb resposta escrita.
La FaPaC ha alertat que 86 infants s'han quedat sense una plaça a l'escola pú
blica del seu barri a l'Esquerra de l'Eixample de Barcelona, 2 d'ells amb neces
sitats educatives específiques. A més, al districte de Gràcia reclamen que no es
vulneri el dret de les famílies a obtenir una plaça escolar pública prop del seu
domicili. I Sants i Guinardó també són zones amb desenes de famílies afecta
des per l'escassetat de places públiques. L'article 7 del Decret 75/2007, de 27
de març, sobre el procediment d'admissió d'alumnes als centres públics esta
bleix que la proximitat del domicili de l'alumnat és un criteri prioritari en la
seva admissió. A més, l'article 1 57.1 .a) de la Llei Orgànica d'Educació marca
que la ràtio màxima d'alumnes per aula és de 25 per a l'educació primària i de
30 per a l'educació secundària obligatòria. La Llei d'educació de Catalunya au
toritza al Departament d'Ensenyament, de manera excepcional i motivada, un
increment de la ràtio per aula fins al 10% exclusivament per atendre necessi
tats immediates d'escolarització d'alumnes d'incorporació tardana. Interessa
saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
Quin és el nombre d'alumnat que malgrat haver optat a places públi
ques de ler d'ESO finalment serà assignat a centres concertats per
manca de places públiques de proximitat? (Desglossar les dades per
municipis i a Barcelona per zones educatives)
Palau del Pan ament, 29 de maig de 201 8
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Diputada del CP PSC-Units

f'fpgunw perescuí al Govern

PARLAMENT DE CATALUNYA
Grup Parlamentari Socialistes I Units per Avançar

Ref.; 314ENC29051 8001 71

2 9 MAIG 2018
A LA MESA DEL PARLAMENT

ENTFIADANÚ,VI.,.3..*lQD,

NT

fl -

^

Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 1 66 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada
amb resposta escrita.
La FaPaC ha alertat que 86 infants s'han quedat sense una plaça a l'escola pú
blica del seu barri a l'Esquerra de l'Eixample de Barcelona, 2 d'ells amb neces
sitats educatives específiques. A més, al districte de Gràcia reclamen que no es
vulneri el dret de les famílies a obtenir una plaça escolar pública prop del seu
domicili. I Sants i Guinardó també són zones amb desenes de famílies afecta
des per l'escassetat de places públiques. L'article 7 del Decret 75/2007, de 27
de març, sobre el procediment d'admissió d'alumnes als centres públics esta
bleix que la proximitat del domicili de l'alumnat és un criteri prioritari en la
seva admissió. A més, l'article 1 57.1 .a) de la Llei Orgànica d'Educació marca
que la ràtio màxima d'alumnes per aula és de 25 per a l'educació primària i de
30 per a l'educació secundària obligatòria. La Llei d'educació de Catalunya au
toritza al Departament d'Ensenyament, de manera excepcional i motivada, un
increment de la ràtio per aula fins al 10% exclusivament per atendre necessi
tats immediates d'escolarització d'alumnes d'incorporació tardana. Interessa
saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
Quines opcions es dona a les famílies que, després d'haver realitzat
l'assignació de places, s'han quedat sense una plaça pública que sigui
propera al seu domicili?
Palau del Par/kment, 29 de maig de 2018

Esther Niubó Cidoncha
Diputada del GP PSC-Units
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A LA MESA DEL PARLAMENT

Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 165 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que M sigui contestada
amb resposta escrita.
La FaPaC ha alertat que 86 infants s'han quedat sense una plaça a l'escola pú
blica del seu barri a l'Esquerra de l'Eixample de Barcelona, 2 d'ells amb neces
sitats educatives específiques. A més, al districte de Gràcia reclamen que no es
vulneri el dret de les famílies a obtenir una plaça escolar pública prop del seu
domicili. 1 Sants i Guinardó també són zones amb desenes de famílies afecta
des per l'escassetat de places públiques. L'article 7 del Decret 75/2007, de 27
de març, sobre el procediment d'admissió d'alumnes als centres públics esta
bleix que la proximitat del domicili de l'alumnat és un criteri prioritari en la
seva admissió. A més, l'article 157.1.a) de la Llei Orgànica d'Educació marca
que la ràtio màxima d'alumnes per aula és de 25 per a l'educació primària i de
30 per a l'educació secundària obligatòria. La Llei d'educació de Catalunya au
toritza al Departament d'Ensenyament, de manera excepcional i motivada, un
increment de la ràtio per aula fins al 10% exclusivament per atendre necessi
tats immediates d'escolarització d'alumnes d'incorporació tardana. Interessa
saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
-

Quantes famílies han estat assignades en alguna de les opcions que van
emplenar en la preinscripció? (Desglossar les dades per ordre d'opcions
i definint també efs percentatges)

Palau del Parlament. 29 de maig de 201 8
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Esther Niubó Cidoncha, diputada del Crup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada
amb resposta escrita.
La FaPaC ha alertat que 86 infants s'han quedat sense una plaça a l'escola pú
blica del seu barri a l'Esquerra de l'Eixample de Barcelona, 2 d'elis amb neces
sitats educatives específiques. A més, al districte de Gràcia reclamen que no es
vulneri el dret de les famílies a obtenir una plaça escolar pública prop del seu
domicili. 1 Sants i Guinardó també són zones amb desenes de famílies afecta
des per l'escassetat de places públiques. L'article 7 del Decret 75/2007, de 27
de març, sobre el procediment d'admissió d'alumnes als centres públics esta
bleix que la proximitat del domicili de l'alumnat és un criteri prioritari en la
seva admissió. A més, l'article 1 57.1.a) de la Llei Orgànica d'Educació marca
que la ràtio màxima d'alumnes per aula és de 25 per a l'educació primària i de
30 per a l'educació secundària obligatòria. La Llei d'educació de Catalunya au
toritza al Departament d'Ensenyament, de manera excepcional i motivada, un
increment de la ràtio per aula fins al 10% exclusivament per atendre necessi
tats Immediates d'escolarització d'alumnes d'incorporació tardana. Interessa
saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
Quantes sol·licituds de matrícula no han obtingut cap assignació per al
proper curs 201 8-201 9?
Palau del Parlarrient, 29 de maig de 2018

Esther Niubó Cidoncha
Diputada del GP PSC-Units
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