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Temes previs i finalitat de la sessió:  

17:00h – 17:10h Benvinguda 

17:10h – 17:30h Presentació a càrrec de l’investigador de la UOC, Isaac Gonzàlez 
Balletbò sobre les adscripcions en el pas de l’educació primària a 
l’educació secundària en l’àmbit català. 

17:30h - 18:25h  Espai de debat 

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

 
 



                                                                                                                                                        

 

 

 
Temes tractats: 

Es fa un breu resum de les temàtiques que es van abordar en la primera sessió abans 
d’introduir el tema d’avui i el ponent. 

Presentació del Sr. Isaac Gonzàlez sobre l’adscripció de primària a secundària a 
Barcelona. Per començar planteja el debat entre l’elecció de centre i la igualtat 
d’oportunitats. Considera important remarcar que quan es parla de llibertat d’elecció, 
les discussions tenen més a veure en els criteris d’assignació més que no pas en la 
pròpia llibertat, que creu que està garantida. Moltes vegades s’associa la llibertat 
d’elecció amb l’aleatorietat en els criteris. El que estem discutint llavors és la 
naturalesa de desempat. 

Per parlar sobre la planificació escolar i segregació a Catalunya presenta un estudi que 
analitza les característiques estructurals de mapa educatiu que tenen els municipis de 
més de 10.000 habitants per veure quins son els elements que ens poden indicar les 
raons de la segregació escolar. 

El resultats bàsics de l’estudi són que les variables que més expliquen la segregació 
escolar a primària són l’índex de segregació residencial, el percentatge d’alumnat en 
escoles de titularitat pública, el percentatge d’alumnat NESE, i la distribució d’aquest 
alumnat en el municipi.  

Per això assegura que detectar precoçment l’alumnat NESE i distribuir-lo de forma 
equitativa influeix positivament en la lluita contra la segregació escolar als municipis, ja 
que et permet fer un ajustament de les places de reserva de NESE equilibrada i que es 
prioritzi fins al moment de començar el curs que aquelles places estiguin disponibles 
per a la població més vulnerable. 

Pel que fa a secundària, la presència d’alumnat NESE explica menys la segregació i 
passa a tenir molt més pes explicatiu la titularitat pública de les escoles i el nombre de 
línies dels centres. També comença a aparèixer com a rellevant la renda disponible. La 
naturalesa de la segregació escolar a secundària tendeix a ser més classista que no pas 
a primària. 

La variable adscripcions primària-secundària no surt com a gaire explicativa, ja que no 
hi ha grans contrastos entre municipis.  

Quan menys centres adscrits hi hagi, millor per lluitar contra la segregació en principi, 
però aquesta adscripció restringida és més una condició de possibilitat que un element 
amb efectivitat garantida. Cal que hi entrin altres components en joc perquè realment 
sigui una política efectiva en la lluita contra la segregació escolar. 

Un dels debats teòrics que hi sol haver al voltant d’això és que parlar de segregació 
implica posar una etiqueta a un col·lectiu. La segregació és tant o més nociva dels 
capitalitzats que la dels no capitalitzats. La lluita pertinent és lluitar contra la 
segregació dels capitalitzats però les eines que tenim ens porten a dur a terme una 
actuació preferent cap a les persones no capitalitzades. 

La clau en l’anàlisi de la segregació és poder llegir la lògica dels capitalitzats i dels no 
capitalitzats. La nacionalitat és només una variable, que ens funciona, però no totes les 



                                                                                                                                                        

 

 

nacionalitats estan associades a situacions de descapitalització, per exemple. Un altre 
variable d’anàlisi podria ser el nivell d’instrucció parental, per ser una aproximació més 
raonable per acostar-nos a les situacions de vulnerabilitat estructural. 

A la ciutat de Barcelona s’està treballant per reduir el nombre d’instituts adscrits a les 
escoles. Es va cap a un model on la majoria de les escoles tenen adscrits 2 instituts, un 
dels quals com a preferent. Un model de dos instituts pot ser positiu si els dos instituts 
de referència respecten nivells d’heterogeneïtat social. La tria dels instituts també ha 
d’anar en aquesta línia d’afavorir l’heterogeneïtat. 

L’impuls dels instituts-escola no és clar que serveixi per lluitar contra la segregació 
escolar. Moltes vegades, en lloc de fer instituts-escola en llocs on l’escola de referència 
ja és heterogènia, es fan en llocs on tenen característiques pedagògiques especials i 
que solen correlacionar-se en escoles amb un perfil de capitalització molt elevat. Si no 
son instituts-escoles que no es fan amb situacions d’inici d’heterogeneïtat són 
situacions delicades.  

El potencial efecte positiu en blindar projectes heterogenis que funcionen pot 
comportar que se’t capitalitzin i deixin de ser projectes heterogenis. Té els seus riscos.  

Un risc molt important és que hi ha la idea des de les administracions publiques que 
les escoles petites, escoles tribu, amb més acompanyament, ens garanteixen lluitar 
contra la segregació, però podem trobar evidències que van en la línia contrària. Els 
models molt atomitzats no son models favorables a la lluita contra la segregació 
escolar. 

 

Reflexions i aportacions per part dels i les membres de la Comissió de Treball 

-Al 2017 hi havia centres amb moltes adscripcions (10-15), s’ha treballat molt per fer 
un moviment cap a que cada centre de Barcelona tingui 2 o 3 adscripcions. És un 
moviment molt complicat que s’ha fet amb molts equilibris. El model que estem 
treballant per desenvolupar a Barcelona des de fa tres cursos és molt coherent, cal 
assegurar l’heterogeneïtat social i territorial per temes de segregació però estem 
totalment alineats amb tot el que es comentava en la presentació. 

-Fins ara el nostre model es basava en les nostres fronteres dels districtes, entre 
d’altres coses perquè era la manera administrativa que teníem. Hem incorporat una 
nova mida, que no és ni el barri ni el districte per trencar les fronteres i garantir una 
major heterogeneïtat: l’àrea bàsica estadística. 

-Hi ha casos en què no som tan estrictes en el model d’una escola - dos instituts, quan 
l’heterogeneïtat territorial no la podem determinar perquè hi ha altres indicadors 
rellevants. Hem de poder establir una adscripció més complementària o transitòria per 
incloure l’equilibri de composició social. 

-Hem pensat com fer-ho perquè l’institut-escola sigui una bona proposta per lluitar 
contra la segregació. 

-Hi ha una realitat que és que les famílies han vist la seva oferta minvada. Això porta a 
haver de triar un projecte en el qual no creus, com més es redueix l’oferta més 



                                                                                                                                                        

 

 

possible és que el teu nivell de satisfacció disminueixi. Això aboca a moltes famílies a 
anar cap a la concertada ja que l’oferta no els satisfà. Una de les eines més poderoses 
per lluitar contra la segregació és la qualitat del projecte educatiu. 

-El que hem de definir és que els criteris d’adscripció siguin estàtics, s’han de tenir en 
compte per fer l’oferta. 

-El criteri d’ajustament de l’oferta i la demanda és una de les coses que més preocupa 
a les famílies. Hi ha un decalatge important d’alumnat que surt de l’escola primària i va 
a la secundària i sembla que no es pugui absorbir en els instituts d’adscripció (75 
alumnes).  

-En cas de pèrdua d’adscripció d’un institut, quan hi hagi germans que hi van, el germà 
petit perd l’adscripció i per tant la possibilitat d’entrar a l’institut del germà gran. Això 
s’ha de solucionar d’alguna manera per no perjudicar a les famílies. 

-La renda el que hauria de fer és ajudar-nos a reduir aquesta segregació. Al Bon Pastor, 
una zona amb renda baixa, aquestes dades ens han de servir per millorar en 
segregació. Cap de les dues escoles públiques que hi ha reflecteixen la realitat del barri 
i de la zona. Hi ha certa estigmatització de zones i barris i la realitat després no es 
trasllada al centre de referència. Tenim aules amb el 90% població migrada, famílies 
amb poca vinculació al centre... Nosaltres no tindrem possibilitats de generar un canvi 
si no hi ha apostes valentes. 

-L’escola pública no s’ofereix com a escola pública d’oferta única. Un dels interrogants 
és que de cara a la nova prescripció, tenim tendència a rebre infants NESE, nouvinguts, 
etc. i ara amb aquesta distribució equitativa, no sabem com ho farem perquè ens 
arribin alumnes “normalitzats”. 

-Hi ha projectes educatius potents que les famílies no volen veure, perquè passen el 
classisme i els prejudicis per davant. Considero que hi ha projectes molt potents que 
estan segregats. 

-Cada cop més, des de l’experiència dels últims anys, veiem que els projectes que s’han 
intentat dessegregar s’estan tornant a segregar a marxes forçades. Crec que és 
fonamental tenir adscripcions ajustades, però cal que es compensin amb una gran 
flexibilitat, per assegurar que no hi hagi situacions on es trenqui l’heterogeneïtat molt 
ràpid. 

-Un bon projecte ho facilita tot, però no tindrem un bon projecte a totes les escoles. 
Quan ho centrem tot en el projecte, reforcem la idea d’obsessió pel projecte i amaga 
també processos de segregació. A la pràctica el discurs del projecte és un discurs de 
classe mitjana i reforça les dinàmiques de segregació. 

-Hi ha molts instituts-escoles que aquest any tenen 0 places reservades per a alumnat 
NESE, així que només tindran els alumnes de continuïtat i bloquegem la possibilitat 
que n’entrin d’altres. 

-És evident que hi ha una rivalitat entre barris a la ciutat de Barcelona. Hem de buscar 
un equilibri per anar treballant a poc a poc per caminar cap a la no segregació. 



                                                                                                                                                        

 

 

-En el moment en què tu no tens places de reserva a un centre no segregat, pot ser 
que alguns d’aquests alumnes vagin a la concertada. 

-Si anunciem amb 3 o 4 anys vista la desaparició de l’adscripció és perquè les famílies 
tinguin el temps suficients per prendre la decisió sobre els germans.  

 

 

 

 

Acords:  

 Es farà arribar l'acta als membres de la comissió per tal que puguin complementar les 
intervencions recollides i les propostes que se'n deriven. 

 La pròxima sessió de la comissió es celebrarà el dimecres 14 d’abril, i tindrà com a 
objectiu abordar l’oferta de places. 
 

Avaluació:  

 

 


