
Transparència en la preinscripció escolar

En referència  a les darreres informacions sorgides respecte a l’accés a les 
dades del procés de preinscipció cal introduir algunes puntualitzacions. La llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, estableix el dret d’accés als expedients administratius. 
Aquesta  previsió  suposa  que  tot  ciutadà  que  participi  en  un  procediment 
administratiu té dret  a accedir  a les dades d’aquell  expedient.  El  procés de 
preinscripció s’ha hagut d’adaptar a la normativa, tal i com indica el dictamen 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. El Departament d’Ensenyament, 
per tal de donar compliment a aquest article de la llei, va enviar als centres el 
passat  12  d’abril  les  instruccions  sobre  com  aplicar  aquesta  previsió.  El 
Departament d'Ensenyament va limitar les dades a les quals els sol·licitants 
poden  accedir,  quedant  excloses  les  dades  de  caràcter  més  íntim.  No  és 
voluntat del Departament d’Ensenyament voler enfrontar els pares, sinó donar 
compliment a un mandat de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mandat 
que aquest any no ha comportat cap petició ni incidència. Aquestes instruccions 
formen part  només del procés de preinscripció i  afecta als seus participants 
directes, no pas al conjunt de les aules ni a l’inici de curs. En el procés de 
preinscripció d’enguany s’ha millorat el grau de satisfacció en l’assignació de 
places i s’han reduït les assignacions d’ofici. Continuarem treballant per tal que 
la relació entre el dret a la plaça i el dret a triar la plaça sigui més estreta.

La Generalitat aplica la normativa i el procés de preinscripció és transparent i 
està  controlat  i  revisat  pels  centres  educatius,  les  comissions  de  garanties 
d’admissió  o les  oficines municipals  d’escolarització.  Aquest  és un dret  que 
tenen les famílies reconegut per llei i en cap cas és un procediment delator.

Meritxell Ruiz

Directora General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Departament d'Ensenyament


