
--
SiN!;'':; -

1

:~~~~ 2.3.5'0'+
Da,,!:

ELDErENSOk
DELES I

PERSOI;¡:S i '- 5 OCT~a07

S!ndJc de Greuges

de CataJunya mi---
Sr. Víctor Segura
AMPA CEIPBellaterra
AMPA lES Pere Calders
C/ Sol, 16, f
08290 Cerdanyola del Valles

-- - Núm. - 475/2007
ju/ra

Benvolgut senyor,

Us comunico que vaig rebre la resposta del Departament d'Educació a
la vostra queixa per la perdua de gratultat del servei de transport
escolar.

J

En aquesta s'assenyala, en síntesi, que el Departament d'Educació
segueix assumint part del cost del servei, i que aquest té car;kter no
obligatori perque es tracta d'alumnes provinents del mateix municipi,
del nucli de Cerdanyola.

També s'indica pero que no és possible l'escolarització d'alumnes de
secundaria de Cerdanyola nucli urba sense les places de l'IESPere
Calders, i que en un bon nombre de casos s'escolaritzen els fills del
treballadors de la UABque viuen efectivament al nucli urba de
Cerdanyola.

Per part meya, analitzada aquesta informació i la que em vau
trametre, m'he tornat a adre<;ara aquest departament, i he realitzat
les consideracions i el suggeriment que us transcric a continuació:

"Es tracta d'un servei de prestació no obligatoria des del punt de vista
normatiu, pero que en canvi venia sent assumit en la seva totalitat des
del Departament que dirigiu, entenc que des de la creació deIs centres.
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Es tracta, a més, d'un centre en una situació excepcional, ja que esta
situat fora de qualsevol nucli urba pero que en canvi cobreix les
necessitats d'escolarització del municipio

La situació generada i en definitiva la ubicació del centre són
conseqüencia de la configuració del mapa escolar del municipio En
aquest sentit, l'escolarització en aquests centres no pot ser
considerada com una simple opció de les famílies des del moment que
el nombre de llocs escolars al nucli de la població de Cerdanyola no
cobreix la població alumnes residents al municipio

Aquesta situació entenc que ha de trabar una solució a través de la
nova regulació del servei de transport escolar que teniu en preparació,
i que recentment m'heu informat que esta pendent de la Llei
d'Educació.

Sens perjudici d'aixo, i tenint en compte que la situació comporta la
perdua de la gratultat de l'accés a l'educació d'una part deIs alumnes
del municipi residents dins l'area d'influencia del centre, us
suggereixo que es restableixi la gratultat del servei de transport als dos
centres fins que entri en vigor una nova regulació del transport
escolar" .

No tinc encara resposta a aquest suggeriment, tan bon punt l'obtingui
us ho comuniea\ré. .

Barcelona, 25 de gener de 2007


