
 
  

Declaració institucional contra la segregació escolar a la ciutat de Lleida  

La Convenció de les Nacions  Unides a l’any 1959, va aprovar la Declaració dels Drets de l’Infant 

i posteriorment,  l’any 1989, les Nacions Unides redacten  l’Acord Internacional de la Convenció 

dels Drets dels Infants, aprovat per assemblea general el 20 de novembre de 1989. La Convenció 

dels Drets dels Infants  reconeix l’infant com a subjecte de dret, i en el seu article 28, de Dret a 

l’Educació, explicita que “les noies i els nois tenen dret a l’educació en igualtat d’oportunitats”.  

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya en matèria educativa, determina que totes les persones 

tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d'igualtat.  

La Llei d’Educació de Catalunya, Llei 12/2009 de 10 juliol, garanteix el dret a l'educació de tota 

la ciutadania, prenent com a fonaments la igualtat, l'equitat i la justícia social. Així també 

estableix els drets de l’alumnat a accedir a l'educació en condicions d'equitat i gaudir d'igualtat 

d'oportunitats. 

A la nostra ciutat de Lleida, al igual que a d’altres municipis de Catalunya hi ha diferències 

substancials en la composició social de l’alumnat d’alguns centres educatius, essent la 

segregació escolar una realitat en aquest àmbit.  

El Síndic de Greuges de Catalunya, ha presentat diversos informes relatius a la Segregació 

Escolar, el Maig de l’any 2008 presenta l’Informe extraordinari  “La Segregació Escolar a 

Catalunya”, i assenyala la nostra ciutat de Lleida com un dels vint municipis catalans amb 

més segregació escolar (Hutchens) a primària i a secundària. Al juliol 2016 el Síndic, 

presenta l’ informe extraordinari “La segregació escolar a Cataluña (I): la gestió del 

procés d’ admissió de l’alumnat” i al novembre del 2016 presenta “La Segregació Escolar 

a Catalunya II : Condicions d’escolarització”.  El Síndic posa de manifest que cal abordar la 

problemàtica de la segregació escolar amb accions i polítiques actives.  

Al març de 2019 el Departament d’Educació, conjuntament amb un centenar de municipis de 

Catalunya i agents de la comunitat educativa signen el Pacte Contra la Segregació Escolar 

impulsat pel Síndic de Greuges.  

La segregació escolar és una qüestió de ciutat, que requereix actuacions i accions transversals  

que van des de l’urbanisme, la cultura, la mobilitat, els serveis socials, la igualtat i la convivència.  

La segregació escolar limita l’equitat entre els i les alumnes de manera rellevant ja que 

condiciona la igualtat d’oportunitats, a més d’incidir negativament en la cohesió social entre els 

i les infants i joves de la ciutat.  

Es fa necessària una política educativa municipal contra la segregació escolar, perquè som la 

institució més propera a les persones i perquè volem incidir i liderar la configuració de les 

polítiques per reduir la segregació escolar.  

Les mesures contra la segregació escolar són una gran oportunitat, el repte es centra en 

aconseguir una millora del rendiment escolar global de ciutat, afavorint l’alumnat més 

vulnerable, cercant un efecte multiplicador en positiu per a les famílies i també per a l’ economia 

del futur de la nostra ciutat, fruit de la previsible reducció de l’índex d’abandonament escolar i 

de la millora la formació dels nostres joves. 



 
És deure nostre treballar perquè  tots els i les infants i joves, independentment del seu origen i 

condicions socials i econòmiques, tinguin un accés educatiu amb garanties a tots els centres del 

Servei Públic d’Educació de la nostra ciutat  el qual permetrà acomplir aquest  principi d’igualtat 

d’oportunitats.  

Així, l’Ajuntament de Lleida es compromet a treballar per combatre la segregació escolar  i 

demana al conjunt de la societat lleidatana, entitats i institucions educatives, associacions de 

famílies, associacions de pares i mares, sindicats, professionals de l’educació,  treballar plegats 

per a revertir en la nostra ciutat la segregació escolar, treballant mà a mà per fomentar 

l’educació en igualtat d’oportunitats, un principi fonamental dels Drets dels Infants i 

Adolescents.  

 


