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Assistents 

Presideix: Marta Carranza, secretaria del CEMB. 

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

Laia Garcia, tècnica CEMB.  

Àlex Castillo, membre de la comissió d’educació Xarxa Veïnal del Raval i FAVB.  

Mª José Cesena, CEB Cap de servei de l’Àrea d’Educació Inclusiva. 

Isabel Costa, direccions centres públics, Escola Poble-sec. 

Oriol Navarro, titulars centres concertats, Jesuïtes El Clot. 

Andrea Tuset, Famílies del sector públic. 

Amador Pisabarro, Plataforma defensa educació pública, Poblenou. 

Víctor Ranera, titulars centres concertats, Joan Pelegrí. 

Domi Viñas,  direccions centres públics, INS El Til·ler. 

Maria Assumpció Vilà, Síndica de Greuges de Barcelona. 

Mª Dolors Martí, Col·legi de Doctors i Llicenciats.        

Oriol Solé, Jesús Maria Sant Gervasi. 

Manel Díaz, Cap d’Escolarització del CEB.  

 

Temes previs i finalitat de la sessió:  

17:00h – 17:10h Benvinguda  
17:10h – 17:30h  Presentació a càrrec de la Maria José Cesena, Àrea d’Orientació i 

Educació Inclusiva del CEB, sobre el Pla de Xoc contra la segregació i 
per la igualtat d’oportunitats i l’èxit educatiu 

17:30h – 18:25h Espai de debat  
18:25h – 18:30h Avaluació i tancament de la sessió  
 



                                                                                                                                                        

 

 

Temes tractats: 

Maria José Cesena presenta el Pla de xoc contra la segregació escolar i per la igualtat 
d’oportunitats i l’èxit educatiu que impulsa el Consorci d’Educació de Barcelona. El 
principal objectiu del pla és garantir la detecció de l’alumnat en situació greu de 
vulnerabilitat social i econòmica, la seva distribució equilibrada dins de la xarxa 
educativa i l’assignació de recursos compensatoris per garantir-los la igualtat 
d’oportunitats per a l’èxit educatiu, des d’una perspectiva integral, tant dins com fora 
de l’escola.  

Aquest Pla s’està aplicant en l’actualitat de forma progressiva en diversos cursos. El Pla 
no és del tot estàtic, ja que l’anirem adaptant als nous decrets que surtin, com el 
Decret 11/2021 del 16 de febrer. 

Gràcies a la col·laboració amb l’IMSS hem millorat la detecció de la infància en situació 
de vulnerabilitat greu. Aquesta detecció en la preinscripció es fa a partir de la valoració 
social acreditativa de la situació de necessitat: en els cursos anteriors s’utilitzava la 
informació de l’alumnat que utilitzava els fons d’emergència 0-16 i la informació dels 
tutors de 6è. En la preinscripció pel curs que ve, s’està utilitzant el fons COVID 19 i hem 
incorporat la resolució NESE B. 

El percentatge d’alumnat detectat en situació de vulnerabilitat ha crescut. S’ha fet una 
major detecció des del 2018, i en l’actualitat podem dir que tenim identificat un 11% 
de l’alumnat en aquesta situació de vulnerabilitat. Tenim marge de millora en quant a 
equilibrar la distribució entre centre públic i concertat. 

Aquest any hem dissenyat tot un pla específic d’orientació i acompanyament a través 
de les figures socials que estan en els centres. 

Als alumnes en situació de vulnerabilitat se’ls garanteixen prestacions directes de plaça 
de reserva, exempció de quotes, gratuïtat de servei de menjador o activitats 
extraescolars o d’estiu, etc. 

Per exemple, en el cas d’una activitat extraescolar esportiva gratuïta per a 1r d’ESO, 
tenim que s’hi van adherir 175 alumnes. L’any anterior, sense pla de xoc, sense que fos 
gratuïta, el número total potser van ser 170. Tot i la feina feta només es van guanyar 5 
alumnes. Es va arribar a la conclusió que 1r d’ESO és un curs molt tard perquè els 
alumnes comencin una activitat esportiva, vam decidir no incloure-la ara i esperar-nos 
a quan el pla de xoc arribi a 3r de Primària. 

A nivell de dades de preinscripció, aquest any hem rebut unes 11.000 sol·licituds a P3, 
6.000 a 1r d’ESO i 5.500 de cursos intermedis. Quan parlem de cursos intermedis, són 
alumnat que estan canviant de centre i s’adhereixen al Pla de xoc. 

En la preinscripció d’enguany hem tingut 4.006 alumnes NESE  (860 NEE i 3146 NESE 
B). 

Del total d’alumnat matriculat a la ciutat, l’alumnat reconegut NESE B representa 
l’11,7%. 

També hem engegat el Pla d’acompanyament a l’alumnat de 4t d’ESO cap als 
ensenyaments postobligatoris, amb l’objectiu de garantir que l’alumnat de 4t d’ESO 



                                                                                                                                                        

 

 

més vulnerable accedeix als ensenyaments postobligatoris que li siguin més adequats i 
que els assoleix amb èxit i amb bona projecció de futur. En l’educació postobligatòria 
no podem parlar d’una distribució equilibrada, però sí que podem vetllar per aquest 
èxit dels alumnes. 

 

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

-Una de les coses que hauríem de pensar veient la distribució per districtes de 
l’alumnat amb necessitats específiques és que el pilar d’escolaritzar l’alumnat el més a 
prop de casa seva possible potser l’hauríem de començar a qüestionar, ja que les 
diferències entre districtes són molt grans. 

-La mobilitat no és igual entre districtes, s’està fent un efecte imant en determinats 
territoris i escoles per a l’alumnat vulnerable i és tot el contrari que s’hauria de fer. La 
mobilitat hauria de ser a la inversa. 

-Què fem amb l’alumnat socialment avantatjat que no té problemes econòmics, que té 
un suport familiar correcte, que també es concentra en determinats centres, com ho 
fem per què no es concentri? 

-Potser enlloc d’anar detectant sempre les famílies vulnerables hauríem de fer la 
mirada contrària, detectar la família de classe mitjana i veure com els recol·loquem a 
ells. La cosa valenta seria poder canviar la mirada i com redistribuir a l’altra població. 

- Cal fer campanyes per fomentar que la població de classe mitjana s’escolaritza als 
centres públics, encara que hi hagi força concentració d’alumnat NESE, i això 
actualment no està contemplat en el Pla.  

-Evitar la concentració d’alumnes no vulnerables o el contrari, l’estigmatització de 
centres, és difícil d’abordar si no tenim present que en el factor de tria intervenen tant 
els pares, com les direccions, com l’administració. A vegades no es tracta només d’una 
qüestió d’oferta i demanda; la interacció entre tots no suma i fa molt més difícil poder 
resoldre aquests equilibris. 

-Parlem molt de números, però aquestes coses entren en molts casos quan entra en 
funcionament el factor humà, via pares o via direccions. 

-Lluitar contra la segregació implica diners i recursos humans, no només el discurs de 
pensar en com reubicarem l’alumnat, sinó quins recursos addicionals ubicarem. No 
podem creure que tota la segregació escolar es pot arreglar amb una planificació de 
l’oferta i no incloure la part dels recursos econòmics i humans. Cal tenir clar com farem 
front a això. 

-S’ha fet un esforç molt gran perquè hi hagi una educació que reverteixi en aquelles 
famílies que no tenen recursos per accedir a activitats, colònies, material, etc. 

-L’accés a aquests recursos també genera desconfiança entre la població, i ho hauríem 
de considerar. Un excés de recursos ens va perfecte, però també genera certa 
desconfiança a l’hora de fer creïble un projecte educatiu de centre. 



                                                                                                                                                        

 

 

-Hi ha moltes famílies que estan esperant a primer de primària per apuntar-los a 
activitats extraescolars. Esperar-nos a 3r potser és esperar-nos massa.  

-Nosaltres només de germans ja tenim a 20 NESE a P3. És un repte treballar contra la 
segregació escolar en una distribució equitativa de l’alumnat amb aquest punt de 
partida. 

-Els germans que estan dins del Pla de xoc van de colònies, fan activitats, etc. I els 
germans que no tenen pla de xoc no poden. Per algun lloc s’ha de començar, però és 
una realitat que cal tenir en compte i sobre la qual cal intervenir-hi. 

-El tema dels germans ha marcat molt. Estem estudiant quins son els germans que més 
o menys s’han d’anar incorporant per saber quina distribució equilibrada fem. 

-Quan parlem de centres, no és el mateix a nivell de P3, que a nivell de primer d’ESO. 

-La distribució bona s’ha de fer a P3. 

-A mi se’m fa molt difícil pensar en el Pla de xoc com un pla efectiu i eficaç per lluitar 
contra la segregació perquè és una mesura micro sense tenir una mesura macro que la 
suporti. La doble xarxa públic-concertat és la gran causa de segregació i no l’estem 
abordant.  

-Totes les escoles públiques estan segregades i estigmatitzades i el pla de xoc no entra 
a revertir aquest tema.  

-Les famílies vulnerables que van a una escola concertada, se senten desconcertades 
en molts casos. Amb aquest Pla hi ha possibilitat que es creïn guetos dins de les 
escoles concertades, ja que aquelles escoles tenen una homogeneïtat on hi poses un 
pedaç que no sé com s’integrarà. 

-Al centre es va fer un treball molt important per fer arribar a les famílies tota la 
informació i després va venir el procés de preinscripció i van sortir les vacants dels 
centres de secundària i vam veure que hi havia centres que treien 0 places de 
necessitat educatives tipus B. Tota la feinada havia de ser recomençada per 
acompanyar aquestes famílies que ja tenen prou dificultats per fer tota la paperassa. 
Vam tornar a convocar les famílies, explicar-los, aconsellar-los... Cal que primer es faci 
pública l’oferta de vacants, de manera que puguem fer el procés d’acompanyament a 
les famílies correctament. 

-Cal més valentia a l’hora de treure places de reserva d’alumnat amb NESE B. 

-Aquest any la reserva no es separa per NESE A i B, les places de reserva és per tots 
igual. 

-Nosaltres fins ara hem estat actuant sota el paraigües d’un Decret, del 2017, que ens 
limitava molt a l’hora d’actuar en aquest sentit. Érem conscients de les limitacions 
però les eines per actuar eren molt limitades. El nou Decret ja ens ofereix noves eines i 
la possibilitat d’introduir millores per anar en aquesta línia. Hem començat a incidir en 
la reserva 0, amb la voluntat de derivar determinat tipus d’alumnes a escoles i instituts 
de les zones limítrofs. 



                                                                                                                                                        

 

 

-S’han anat fent les coses amb molta imaginació, però amb pocs recursos pel que fa als 
mecanismes legals. 

-Pel que fa a 1r d’ESO, hem de tenir en compte que la possibilitat d’incidir-hi és molt 
minsa. On cas focalitzar els esforços és en l’accés a P3. 

-Està clar que els germans prioritzarem que vagin al centre independentment de la 
reserva 0, però com acabarà la resta és un tema que està en funció de veure què han 
triat les famílies. 

-Actualment ja tenim centres concertats que tenen un 10% d’alumnes en situació de 
vulnerabilitat. Portem 2 anys només, l’impacte ha de ser petit i cal sumar esforços per 
tirar endavant, però haver arribat a aquests centres amb un 10% d’alumnes NESE és un 
bon indicador. 

 

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

 

 

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. 

- Es programarà properament una sessió de treball per debatre l’informe final elaborat a partir 
de les aportacions realitzades en les diverses sessions de la Comissió de Treball. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                        

 

 

Avaluació: 

 


