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BARCELONA PREPARA LA MATRICULACIÓ PER AL CURS 2004-2005 

El període de preinscripció i matriculació de cara al nou curs és el moment en que el 
sistema educatiu pren un rnajor protagonisme a la ciutat, més enlla del propi inici de 
curs escolar. És en aquest període que les escoles obren les seves portes per aeollir totes 
les familics, mostrar els seus cquipaments i explicar el projectc educatiu que les orienta. 
És també el moment en que les famfiies s'informen sobre quins són els seus drets i 
quincs les responsabilitats a exercir durant tot el procés. J, coma eix vcrtebrador, l'acció 
de l'administració és la que garanteix que el procés es dóna amb les condkions de 
transparencia i equi tat maxima i la que posa a disposició de la ciutadania els recursos 
indispensables per tal que aixo sigLti possible. 

El nou govcrn de la Generalitat de Catalunya com a autorilat educativa i amb w1a clara 
voluntat municipalista ha expressat, a través del Departament d'Ensenyament, la seva 
intenció d'aproximar la seva acció a l'ambit local ambla incorporació deis ajuntaments 
en un procés de tanta importancia com és la preinscripció per l'accés de l'alumnat als 
centres doccnts sostinguts amb fons públics. Perque és des del coneixement que donen 
la proximitat i la gestió quotidiana que es pot garantir un millor resultat. I és des de 
J'interes comú per garantir la igualtat d'oportunitats i l'adequació deis serveis a les 
necessitats de la població tot incorporant els elements d'innovació i qualitat de la nova 
societat del coneixement que es pot apostar per un futur amb una major cohesió social i 
territorial. 

Així, de cara al curs 2004-2005) la nova orientació del Govcm de la Genera)jtat ha 
determinat la creaeió d'oficines pera la preinscripció i matriculació a diverses localitats, 
dipositant majors responsabilitats en les administracions municipalistes 

Aquesta nova oricntació té diverses concrecions per al cas de Barcelona a les que 
1' Ajuntament, fermament implicat en el procés de desplegament del Consorci 
d'Educació de Barcelona, donara pie suport amb l'fmirn d'avanvar cap a una millor 
definició i gestió de 1 'educació a ]a ciutat. 

És per aixó que es plantcja la següent 

MESURA DE GOVERN 

l. En el marc d'alló que estableixen els estatuts del Consorci d'Educació de Barcelona, 
donar pie suport al nou Govem de la Generalitat de Catalunya per aproximar la 
planHicació i gestió del procés de preinscripció i matriculació a l'ambit local. 

2. Col·laborar en la creació d'una oficina infonnativa a la ciutat amb presencia a 
cadascun dels districtes per tal de garantir que toles les famí lies poden accedir en 
igualtat a la maxima informació sobre els seus drets, les seves responsabilitats, 
)'oferta educativa al seu abast, els recursos de que disposen i els passos a donar en 
cada moment. 

3. Col· laborar igualrnent amb la producció compartida de suports informatius que 
facilitin el conj unt del procés i amb la dotació de recursos humans que garan teixin el 
bon funcionament dels dispositius establerts. 
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