
 

 

 

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE BARCELONA  

Comissió de Treball sobre Mapa Escolar 

 

1ra Sessió Curs 2020-2021 (8 de febrer de 2021) 

 
 
Assistents 

Presideix: Marta Carranza, secretària del CEMB 

Martí Oliver, tècnic Fundació Ferrer i Guàrdia (modera la sessió) 

Laia García, tècnica CEMB 

Sandra  Blanch, CEMD Gràcia - AFA Escola pública Sagrada Família 

Núria Català, CEMD Gràcia - AFA Escola pública Sagrada Família 

Antonio Guerrero, famílies sector concertat, CCAPAC              

Roger Martinez, Socioleg. AMPA Fort Pius (Eixample) 

Paul Mussach, famílies sector públic, Escola Tabor 

Oriol Navarro, titulars centres concertats -  Jesuïtes El Clot                           

Laura Puig, CEMD Gràcia  AFA Escola pública -  Sagrada Família 

Leticia Saravia, Escola fructuós Gelabert             

Marta Vidal, CEMD Ciutat Vella  -  directora Institut Verdaguer  

Gemma Xarles, Ex CEMD Ciutat Vella - presidenta AMPA Ins. Pau Claris 

Clara Balaguer, responsable d’ensenyaments obligatoris al Consorci 

Esther, Pla Comunitari de la Barceloneta 

Gemma Pallarols, Col·legi Lestonnac de Barcelona 

Oriol Solé, CEMD Sant Gervasi - AFA Escola concertada Jesús-Maria 

 

Temes previs i finalitat de la sessió:  

Ordre del dia: 

17:00h – 17:10h Benvinguda 

17:10h – 17:30h  Presentació de les persones assistents 

17:30h - 17:40h  Presentació de l’estructura de treball de la comissió 

17:40h – 18:15h Definició dels objectius de treball de la comissió i elecció 
president/a 

18:15h – 18:25h Definició del pla de treball (calendari i hores properes sessions) 

18:25h – 18:30h Avaluació i tancament de la sessió 

 



                                                                                                                                                        

 

Temes tractats: 

Es decideix qui presidirà la Comissió de Treball Mapa Escolar. La Gemma Xarles i en 
Roger Martínez es presenten voluntaris per assumir aquesta tasca conjuntament. 

 

S’exposa l’estructura de treball de la comissió:  
 Es realitzaran sessions de treball amb una periodicitat mensual, tot i que 
aquesta freqüència es pot adaptar a les necessitats de la comissió.  
 Es treballarà per objectius consensuats. Els membre de la comissió hauran de 
consensuar les temàtiques de treball de les sessions del curs 2020-2021, sota el 
paraigües de l’àmbit de mapa escolar.  
 Els resultats finals de les sessions de treball es plasmaran en un informe amb 
propostes que s’elevaran a les institucions competents en matèria de mapa 
escolar.  

 

S’obre el debat sobre les temàtiques a treballar en les pròximes sessions. Des de la 
dinamització de la Comissió es proposa una definició de Mapa Escolar: planificació de 
l’oferta educativa segons les necessitats del territori (evolució demogràfica, canvis 
urbanístics, dinàmiques d’escolarització, etc.), i tenint en compte les diferents etapes 
educatives, la proximitat als centres, i la seva titularitat (distribució pública/ 
concertada). 
 
Així mateix, es plantegen algunes possibles temàtiques a treballar per obrir el debat: 

1. Quin és el mapa de l’oferta educativa pel curs 20-21? 
2. Com es defineix la proximitat de l’escola pública i quina és la situació escolar? 
3. Quina és la tendència en la distribució de places a l’escola pública i concertada? 

 

En segon lloc, s’exposen les primeres inquietuds individuals dels participants de la CT: 

 Es demana el treball conjunt entre la CT de Segregació Escolar i Mapa Escolar.  

 Es posa en qüestió el nom de la CT “Mapa Escolar”. La planificació escolar és 
dinàmica i és viva i aquest nom trasllada un efecte estàtic.  

 Proposta de generar uns criteris bàsics per tota la ciutat.  

 Proposta de pas directe entre primària i secundària amb continuació. Com està 
fent el sector concertat. Només sortir del traçat en casos específics. Vetllar per 
la tranquil·litat del pas. 

 Preocupació per les adscripcions. Existeixen centre educatius de secundària 
amb moltes adscripcions mentre que altres no en tenen.  

 Planificació de l’oferta justa. Creació d’una campanya justa sense 
competitivitat.  

 Posar en dubte la planificació de la demanda. Cal tenir tantes opcions si tenim 
centres educatius de qualitat?  

 

S’acorda agrupar aquestes inquietuds en aquesta línia de treball conjunta: 



                                                                                                                                                        

 

Formulació dels criteris: planificació de la oferta, planificació de la demanda, campanya 

justa – no competició, pas directe entre primària i secundària (adscripcions), 

segregació escolar, proximitat, etc. 

Es proposa un conjunt de persones expertes que es podrien convidar per abordar 

aquests criteris: 

- Bernat Albaigés, Síndic de Greuges (segregació escolar) 

- Isaac González, UOC (adscripcions) 

- Sheila González, UAB 

- Adrià Zancajo, UAB 

- Aina Tarabini, UAB 

 

Proposta de temes per treballar durant les pròximes sessió: 

1. Adscripcions 
2. Oferta de places 
3. Segregació escolar  

 

Per finalitzar, s’acorden les properes sessions de treball: 

 8 de març  

 14 d’abril (dimecres)  

 10 de maig  

 

 

Es tanca la reunió amb l’avaluació de la sessió de treball. 

 

 



                                                                                                                                                        

 

Acords:  

 S’acorda mantenir el calendari de treball. 

 S’acorden les temàtiques de treball de les properes sessions. 

 Gemma Xarles i Roger Martínez comparteixen la presidència de la CT.  

 

Avaluació:  

 

 


