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Oriol Navarro, TITULARS CENTRES CONCERTATS, Jesuïtes El Clot 

Núria Català, AFA CEMD Gràcia  Escola pública  Sagrada Família  

Marta Vidal, CEMD Ciutat Vella directora Institut Verdaguer   
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Ordre del dia:  

17:00h – 17:10h Benvinguda 

17:10h – 17:30h Presentació a càrrec del Sr. Adrián Zancajo, investigador post-
doctoral a la School of Education de la Universitat de Glasgow, 
sobre zonificació escolar i oferta de places 

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

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

 



                                                                                                                                                        

 

 

Temes tractats: 

L’Adrián Zancajo inicia la seva presentació explicant que anirà més enllà de l’oferta i la 
demanda de places per tenir un debat més complex, on es parli de la zonificació, la 
mobilitat i les particularitats de Barcelona. 

El percentatge d’alumnat escolaritzat a Barcelona no resident és molt elevat. Això és 
un problema en l’oferta de places, ja que no ens serveix només el padró i no sabem 
com es comporta aquesta demanda. Hi ha moltes circumstàncies diverses que no es 
poden preveure. 

La principal particularitat de Barcelona és el sistema d’assignació de proximitat, que és 
molt desigual. Tenim un volum d’opcions d’elecció abans de la reforma del 2012 amb 
16,7 possibilitats d’elecció. Hi ha llocs on arriben a haver-hi 45 opcions d’escolarització, 
cosa que fa difícil preveure què faran les famílies. 

Les desigualtats són encara més importants quan comparem l’escola pública i la 
concertada,  que es concentra a Sarrià-Sant Gervasi, provocant una multiplicació de les 
opcions. Hi ha zones on hi ha un 452% de més d’oferta que de padró, per la fluctuació 
d’alumnat d’altres zones que va allà. 

El principal problema de la sobreoferta de les zones és que aquestes no tanquen i això 
incrementa encara més la mobilitat, dificultant els models de planificació escolar. La 
mobilitat entre zones és molt elevada a Barcelona i això complica la planificació de 
places i és un factor generador de desigualtat. 

Els alumnes estrangers tenen molta més probabilitat de quedar-se a la zona, per tant 
els alumnes nadius tendeixen a sortir de la zona educativa de residència per 
escolaritzar-se. D’igual manera, l’alumnat amb baix nivell econòmic fa menys ús de la 
mobilitat entre zones que no pas el de classe mitjana o alta. L’alumnat que va a 
centres de titularitat pública és molt més probable que s’escolaritzi a la seva zona que 
els que ho fan en centres privats o concertats. 

La mobilitat entre zones és un factor de segregació i promoure escolarització de 
proximitat a la zona de residència pot contribuir molt a reduir la segregació escolar. Si 
nosaltres poguéssim apropar-nos el màxim possible a la segregació residencial 
evitaríem un volum molt important de segregació escolar. 

A Barcelona hi ha dèficit d’oferta pública en alguns llocs (per exemple, dreta de 
l’Eixample) i sobreoferta molt gran de places en centres concertats en altres (Sant 
Gervasi). 

El decret d’admissions dona moltes eines, per primer cop l’administració educativa 
podrà limitar l’oferta de grups concertats. La integració de centres a la xarxa de 
titularitat pública està sent una solució a l’Eixample, i pot ser una possible solució on hi 
hagi un dèficit de pública. 

Cal revisar el model de zonificació, hi ha zones que toquen que tenen sobreoferta i 
podrien assumir la demanda pública d’altres zones properes. 



                                                                                                                                                        

 

 

Així doncs, l’oferta de places hauria d’anar més enllà de criteris de demanda i tenir en 
compte quines problemàtiques genera sobre les qüestions de segregació i sobre la 
mobilitat. 

 

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

-Abans del 2007 hi havia zones totalment diferenciades per la pública i la concertada. 
En el 2007 per la llei que va sortir en aquell moment, es va establir equiparar la zona 
d’escolarització per àrea de proximitat entre pública i privada, amb tres centres de 
cada un. En el 2012 es va fer un doble sistema: radial de proximitat més el de les zones 
d’escolarització dissenyades de manera molt desigual. 

S’ha avançat molt: partíem de zones diferenciades entre pública i privada. El nou 
decret fa un pas endavant en aquest sentit. La puntuació de baremació s’estableix 
única i exclusivament per la zona educativa i estableix uns criteris per dissenyar 
aquestes zones. Es passa del centre i de la família com a punt de referència a la zona. 

-Per què no s’ha tornat al radial? Era un sistema que suposo que era difícil de posar en 
marxa però el trobava coherent i flexible. 

-No fa ni 10 anys que es va crear el doble sistema radial i de zones d’escolarització. No 
s’ha plantejat el canvi perquè encara no s’ha implementat del tot ni avaluat. 

-Cada canvi en aquesta escala comporta moltíssimes tensions a tota la comunitat 
educativa, cada canvi requereix una energia molt important. No podem fer canvis cada 
tres anys, cal donar marge perquè la política s’estableixi, s’analitzi, es valori i 
s’estableixin millores en aquest sentit. 

-La mobilitat va normalment cap a les zones del costat perquè tenen la puntuació 
màxima. Menys del 30% de l’alumnat surt de la zona i d’aquest, el 50% ho fa en 
escoles fora de la proximitat. La mobilitat entre zones no es deu al sistema de 
proximitat establert a Barcelona. 

-La mobilitat és entre zones, però després resulta que si tenim en compte la proximitat 
es redueix a la meitat, per això quan es parla de mobilitat s’hauria de tenir en compte 
aquesta mobilitat de proximitat ja que sinó podem caure en el risc de definir mobilitat 
coses que no ho són, perquè acabes anant en escoles properes. 

-On posem la marca que separa zones? Les polítiques públiques consisteixen en posar 
línies d’ingrés, de zones. En algun lloc hem de posar la ratlla. 

-Hem de replantejar el canvi de les zones educatives perquè no hi hagi zones amb 
tanta infraoferta o sobreoferta. 

-El perill de tancar molt fa que pugui augmentar la segregació urbana i la gent esculli 
casa en funció de les escoles que hi toquen com passa a França o Estats Units. 

-Es podrien fer excepcions en zones amb menys oferta: una família podria escollir 
perfectament entre 12 o 13 escoles, que és molt més que en moltes altres poblacions 
de Catalunya i no ha generat cap fenomen en l’habitatge. 



                                                                                                                                                        

 

 

-Tancar les zones permetria una millor planificació educativa, però hi ha d’haver altres 
objectius més enllà de facilitar la planificació educativa.  

-Incentivar el tancament i promoure l’escolarització de proximitat contribuiria molt a 
reduir la segregació escolar. 

-Segons l’oferta que té cada lloc es pot augmentar o reduir el radi, la proximitat al final 
és molt relativa. 

-Entenc que la gran segregació és entre concertada i pública. Hi ha famílies que no 
aniran mai a la pública. Per altra banda, sovint no tenim en compte la gran segregació 
que hi ha entre la pública.  

-El que diu la llei és que les xarxes públiques i privades són equivalents. Quan una zona 
té un dèficit a P3 a la pública i un excés a la privada, si són equivalents aquí no hi ha 
cap problema de manca d’oferta. 

-Si entenem que concertada i pública no són el mateix i que s’han de separar, tenim un 
problema amb la Llei d’Educació de Catalunya. 

-No es pot pretendre que els centres públics i privats estan al mateix nivell. Es pot 
intentar però la realitat no és aquesta. 

-Donem dades de magnituds molt grans. Que sobrin i faltin places depèn de com ho 
analitzem, si anem al detall de mirar aquestes places no és igual en totes les etapes 
escolars, al Batxillerat no hi ha suficients públiques i poca plaça concertada. Crec que 
potser s’hauria de fer un anàlisi més en profunditat sobre en quines etapes estem 
dient aquestes afirmacions. 

-Hi ha una manca d’oferta pública en la secundària. Des de la perspectiva de les 
famílies el que decanta escollir una pública o una concertada és la manca d’aquesta 
oferta pública i anant a una concertada et garanteix la continuïtat del teu fill des de 
primària a secundària. 

-Un dels criteris a l’hora de triar escola a P3 és l’adscripció. 

-Si la reforma del 2012 tenia com a objectiu afavorir mobilitat de col·lectius més 
desafavorits, això no ha passat. 

-Les escoles publiques matriculen 3,5 vegades més alumnat estranger que les 
concertades. 

-La variable nacionalitat no és la millor Proxy però és un problema d’informació que té 
el Departament d’Educació i la que ens facilita. 

-El sistema d’assignació actual fa que, si no entro a la primera opció, a la segona opció 
estigui amb desavantatge competitiu amb la resta que l’han posat com a primer. Per 
això la gent posa com a primera opció un lloc on sap que entrarà. S’hauria d’aplicar un 
altre algoritme, l’algoritme de Boston, on es redueix força l’assignació en primera 
opció i augmenta el nombre de famílies que rep una opció secundària. Això fa que no 
hi hagi comportament estratègic, l’algoritme té en compte les diferents opcions 
d’escolarització i no em penalitza en la segona opció. 



                                                                                                                                                        

 

 

-Penso que la mobilitat que se n’anava s’està quedant a l’Eixample. Les dades són del 
2016, m’encantaria veure què ha anat passant, com hem anat evolucionant. 

-Hem de treballar de manera global i conjunta a nivell de zona la tria, la llibertat, el 
número de centres que podíem tenir cada família... Totes les famílies han de tenir el 
mateix número de centres? O s’ha d’adaptar segons la zona, per la seva població o per 
altres casuístiques? 

-Hem de trobar un balanç entre la llibertat d’elecció de les famílies i les opcions reals 
que has de tenir. 

-La demanda de les famílies no pot ser l’únic criteri. La regulació ens ha portat a que 
sigui l’únic criteri i no ho ha de ser. La tendència ha de ser la de poder combinar criteris 
de demanda social i planificació educativa. Tampoc ha de ser un criteri la facilitat de 
gestió de l’administració pública. 

-Quantes més variables tens, més difícil és que surti una oferta de places correctes. 

 

 

 

 

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 se celebrarà el dilluns 10 de maig i tindrà com 
a objectiu abordar la segregació escolar. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                        

 

 

Avaluació:  

 

 


