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122.206 al·legacions presentades aquest matí al Departament d’Educació 
 

  

  

  

Tal com us informàvem en el Fecc informa tramès al migdia, aquest matí s’han registrat al Departament 
d’Educació les 121.604 al·legacions al projecte de decret de la programació de l’oferta educativa i del 
procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya, signades per pares i mares, 

personal treballador, representants de les titularitats de les escoles concertades i altres 
persones interessades a manifestar la seva veu. Aquest centenar de miler llarg de documents ha 
arribat amb el temps suficient per a poder ser comptabilitzat notarialment. Amb posterioritat, n’han arribat 
602 més que també han estat presentats. En total, 122.206 al·legacions han estat recollides en cinc dies.   

Tenim constància que han estat encara més les al·legacions signades, que s’han presentat 
directament al registre dels Serveis Territorials o a les oficines gestores del Departament d’Educació. 
També s’han presentat per via telemàtica i d’altres han arribat fora de termini. Un termini que no ens 
ha ajudat i que ha suposat una activitat molt intensa.  
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Escola Cristiana de Catalunya  informa  07.02.2019 Especial 

Un cop fet el lliurament de les al·legacions, l’escola concertada en conjunt ha fet arribar als mitjans una 
nota de premsa de la qual ja s’han fet ressò algunes publicacions i que segurament augmentarà demà.  

DIARI DE GIRONA- Allau d'al·legacions al projecte de decret d'admissió 

de les famílies de la concertada 

La Confederació Cristiana d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya (CCAPAC) i la Federació 

d'Associacions de Pares i Mares d'Escoles Lliures de Catalunya (FAPEL) han presentat aquest dilluns al 
Departament d'Educació més de 120.000 al·legacions al projecte de decret d'admissió d'alumnes que es preveu 
aprovar les setmanes vinents. 

Llegir-ne més.  

EUROPA PRESS- Padres de la concertada entregan 120.000 alegaciones al 

decreto de admisión de la Generalitat 

La Confederació Cristiana de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya (CCAPAC) y la Federació d'Associacions de 
Pares i Mares d'Escoles Lliures de Catalunya (Fapel) han entregado este lunes en la Conselleria de Educación de 
la Generalitat más de 120.000 alegaciones de padres al borrador del proyecto de decreto de admisión de alumnos 
al considerar que "vulnera el derecho a la libre elección de centro". En una atención a los medios antes de 
entregar un centenar de cajas con firmas en la Conselleria de Educación, el presidente de Fapel, Josep Manuel 
Prats, y la secretaria de CCAPAC, Maria del Mar Pla, han resaltado que en una semana han conseguido el apoyo 
de estos padres a sus alegaciones y que, además de estas 120.000, se han recogido otras 20.000 en el resto 

del territorio. 

Leer más.  

LA VANGUARDIA- Padres de la concertada entregan 120.000 alegaciones 

al decreto de admisión de la Generalitat 

La Confederació Cristiana de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya (CCAPAC) y la Federació d'Associacions de 
Pares i Mares d'Escoles Lliures de Catalunya (Fapel) han entregado este lunes en la Conselleria de Educación de 
la Generalitat más de 120.000 alegaciones de padres al borrador del proyecto de decreto de admisión de alumnos 
al considerar que "vulnera el derecho a la libre elección de centro". 

En una atención a los medios antes de entregar un centenar de cajas con firmas en la Conselleria de Educación, 
el presidente de Fapel, Josep Manuel Prats, y la secretaria de CCAPAC, Maria del Mar Pla, han resaltado que en 
una semana han conseguido el apoyo de estos padres a sus alegaciones y que, además de estas 120.000, se 
han recogido otras 20.000 en el resto del territorio. 

Leer más.  

 

En aquest enllaç trobareu més fotos del lliurament d’al·legacions d’aquest matí.  

http://www3.escolacristiana.org/wp_fecc/wp-content/uploads/2020/02/Nota_premsa_allegacions.pdf
https://www.diaridegirona.cat/catalunya/2020/02/10/allau-dallegacions-al-projecte-decret/1028528.html
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-padres-concertada-entregan-120000-alegaciones-decreto-admision-generalitat-20200210151127.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20200210/473420021257/catalunya-padres-de-la-concertada-entregan-120000-alegaciones-al-decreto-de-admision-de-la-generalitat.html
https://photos.app.goo.gl/LbjG6rRFbxsmnF6T7

