
 

 

 

CONSELL EDUCATIU MUNICIPAL DE BARCELONA  

Comissió de Treball sobre Mapa Escolar 

 

4a Sessió Curs 2020-2021 (10 de maig del 2021) 

 
 
Assistents 

Presideixen: Gemma Xarles, Ex CEMD Ciutat Vella presidenta AMPA Ins. Pau Claris, i  

Roger Martinez, Sociòleg. AMPA Fort Pius (Eixample)  

 

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

Laia Garcia, tècnica CEMB  

Antonio Guerrero, Famílies sector concertat CCAPAC 

Oriol Navarro, Titulars Centres Concertats, Jesuïtes El Clot 

Marta Vidal, CEMD Ciutat Vella directora Institut Verdaguer   

Lydia Escudero, famílies 

Paul Mussach, Famílies Sector Públic, Escola Tabor 

Núria Català, AFA CEMD Gràcia  Escola pública Sagrada Família  

Gemma Pallarols, Col·legi Lestonnac de Barcelona  

Laura Puig, CEMD Gràcia  Escola pública  Sagrada Família  

 

Temes previs i finalitat de la sessió:  

17:00h – 17:10h Benvinguda 

17:10h – 17:30h Presentació a càrrec de Bernat Albaigés (assessor de l’Àrea 
d’Infància del Síndic de Greuges) sobre segregació escolar 

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

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

 
 
 
Temes tractats: 

Bernat Albaigés, assessor de l’Àrea d’Infància del Síndic de Greuges i investigador en 
educació, inicia la seva intervenció sobre el Pacte contra la segregació escolar a 
Catalunya i els principals canvis introduïts en el nou Decret d’Admissions i Programació 
de l’Oferta Educativa.  

La lluita contra la segregació s’ha posat més en el centre de l’agenda política 
darrerament, ja que és un tema fonamental. La segregació és una vulneració del dret a 
l’educació, ja que afecta a la cohesió social i genera resultats negatius en l’alumnat.  



                                                                                                                                                        

 

 

No hi ha hagut avenços significatius en les dues darreres dècades. Per quin motiu no 
s’estan desenvolupant polítiques més decidies en aquest àmbit? 

Intervenir en aquest àmbit des de la perspectiva de l’administració no és senzill, 
perquè generar canvis costa temps. L’administració, quan adopta mesures per revertir 
el fenomen, moltes vegades són mesures que orienten o condicionen la tria de les 
famílies, i per tant són mesures complexes d’impulsar. Si l’administració no té 
condicions favorables per intervenir, moltes vegades s’inhibeix. 

Les famílies tendeixen a agrupar-se al voltant del seu origen social. Hi ha centres que 
tenen una elevada concentració d’alumnat desfavorit, mentre que d’altres disposen de 
pocs alumnes amb aquest perfil. Els centres volen que com més famílies triïn el seu 
centre millor, i que siguin famílies que creguin en el projecte.  

L’administració té l’interès de que tant les famílies com els centres estiguin satisfetes 
amb els seus interessos particulars. L’administració no té l’incentiu de tenir una actitud 
més proactiva en la lluita contra la segregació. 

Els actors del sistema estan molt associats a interessos molt sectorials: sindicats, 
famílies, agrupats en titularitat publica o concertada... la qual cosa provoca que moltes 
vegades es redueixi a una lluita entre l’escola pública i la concertada. 

La idea del Pacte era generar les condicions per empoderar l’administració a 
emprendre solucions valentes. Un pacte et permet alinear els actors claus en 
l’abordatge d’un problema compartit, visibilitzar el problema de la segregació escolar i 
situar-lo en l’agenda política. També desactivar les lògiques competitives, situar el bé 
comú en el centre més enllà dels interessos particulars. En definitiva, apoderar i 
legitimar les administracions a adoptar mesures decidides: marcs legals, abordatge 
tècnic, lluita contra la segregació escolar en el centre dels treballs, participació activa 
dels agents educatius, establiment d’objectius viables i progressius, etc. 

S’ha aprovat un nou decret d’admissió d’alumnat amb més instruments per combatre 
la segregació escolar. Per què? 

Situa en la centralitat a la lluita contra la segregació escolar, desplegament de la LEC, 
infrautilització/desactivació dels instruments disponibles, problemes estructurals 
sense resposta (la infradetecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques, la 
gestió de la matrícula viva, les situacions de sobreoferta, l’infrafinançament dels 
centres, la guetització dels centres), millores en la governança... 

Principals canvis en el decret: 

-Entendre que les zones educatives no són només àrees de proximitat. En el nou 
decret es va més enllà de la geografia; les zones són unitats de planificació i gestió del 
procés d’admissió, es programa l’oferta i la reserva per zona, tenint en compte la 
població. Les zones han de ser socialment heterogènies. Hem de crear zones que 
tinguin diversitat si volem crear aquesta diversitat dins de les escoles. Per exemple, 
proposa fer portes obertes territorialitzades amb l’acord dels centres. 

-Gestió de la matrícula fora de termini, escolarització equilibrada com a criteri per a 
l’assignació de sol·licituds fora de termini, poder fer tancament de ràtios a l’inici del 
curs. Previsió de la quota necessària de places per a la matrícula fora de termini als 



                                                                                                                                                        

 

 

centres de la zona. El 40% de la matrícula viva s’escolaritza a centres d’alta 
complexitat, el 19% de les unitats dels centres d’alta complexitat tenen més d’un 10% 
d’alumnat amb matrícula viva. 

-Un tercer element fa referència a les mesures de protecció i consolidació dels centres 
amb elevada complexitat. Establir una proporció màxima d’alumnat amb necessitats 
educatives específiques per zona, creació d’oferta singular per a la desagregació de 
centres d’alta complexitat (admissió en grup), integració i tancament de centres 
públics. Al 40% de municipis de més de 10.000 habitats tenen 0 sol·licituds d’alumnat 
NESE B detectat a P3.  

-Reserva de places com a instrument clau de l’escolarització equilibrada de l’alumnat. 
Ampliació dels supòsits per determinar la consideració de necessitats educatives, 
creació d’unitats de detecció, reserva de places adequada al volum d’alumnat amb 
necessitats educatives, reserva diferenciada (flexibilitat dels instruments), allargament 
de la durada de la reserva fins a l’inici de curs. 

-Garanties de gratuïtat. 

-Evitar la sobreoferta a través de la programació de l’oferta, és a dir, evitant que una 
part de l’oferta quedi vacant. Que l’oferta inicial es programi a partir de la demanda 
potencial de cada zona, garantint estabilitat en els centres, que siguin viables. Pel 
sistema és ineficient tenir un centre amb pocs alumnes. 

-Avaluació: escolarització equilibrada com a criteri de planificació, informes d’impacte, 
sistemes de recollida de dades sobre la composició social dels centres, anàlisi de la 
baixa demanda o de la pèrdua d’alumnat en determinats centres. 

-Gestió de la informació en el procés d’admissió. Es preveu limitar la difusió de totes 
aquelles dades que poden tenir incidència en la segregació. 

-Governança des del territori, creant taules locals de planificació i comissions de 
participació en la programació de l’oferta. 

 

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

-El mes de novembre de l’any passat vam fer unes jornades de municipis, on es 
trasllada la necessitat de fer pactes locals. L’experiència ens diu que la realitat de cada 
municipi és molt diversa, per la posició que adopten els actors que estan treballant en 
el municipi a l’hora d’implantar mesures. El que dèiem és que en els municipis on hi 
havia més mesures aplicades és on hi havia acords entre els centres escolars 
fonamentalment. Si sou capaços de generar consensos és més fàcil incidir 
políticament. Això permetia que es fessin actuacions més valentes. 

-En el cas de Barcelona s’estan desenvolupant mesures actives per combatre la 
segregació, però potser una pota feble és la manca d’implicació que tenen els centres 
en la implementació de les mesures previstes. El Pla de xoc pot topar amb resistències 
dels propis centres a l’hora d’implantar les mesures. El CEMB pot ser un bon òrgan per 
impulsar-ho.  



                                                                                                                                                        

 

 

-Falta aquesta feina d’implicar els centres, que tothom s’hi pugui sentir còmode. No 
pot ser que el consens t’acabi desactivant. Sense el consens tens el risc de trobar 
resistències i amb el consens hi ha el risc que acabi sent inoperatiu. 

-A Barcelona no hi ha acords entre centres, hi ha el Pla de xoc però és més individual 
pels alumnes. Es dona aquest ajuda però així la segregació no se soluciona. 

-Hi ha centres que comparteixen zona educativa però que tenen adscripcions molt 
diferents. El tema de les zones educatives crec que s’hauria de parlar a Barcelona. El 
repartiment no és el desitjable. 

-El decret preveu revisar la zonificació de tots els municipis, també Barcelona. Cada 
municipi hauria de fer una proposta de zonificació. 

-M’agrada la idea de fer coses conjuntes dins la zona, com les portes obertes de zona.  

-Els centres educatius no son centres de màrqueting i aquest desgast energètic 
enorme en vendre el nostre centre, en vendre que som els millors no sé com s’ha de 
resoldre però dediquem molt de temps a les portes obertes que no dediquem al que 
hauríem de dedicar. 

-Tot el que sigui generar equivalències en els formats de presentació dels projectes i 
generar processos d’àmbit de zona i territori, és el camí principal que s’hauria de 
recórrer, també a Barcelona. 

-Cal generar equivalències entre centres, que les famílies que trien els hi sigui 
indiferent anar a un centre o un altre, que no hi hagi projectes singularitzats. 

-És molt important tot el treball que es fa a nivell de xarxa de barri i de zona, entre els 
mateixos centres, és un àmbit que és bastant verge en la ciutat i hi ha molt de marge 
per recórrer. 

-La idea del decret és aportar nous instruments i obligar més a l’administració. 

-Sí que crec que hi ha avenços en la lluita contra la segregació. En 10 anys el tema s’ha 
situat a l’agenda política i obliga molt més a tots els actors a desenvolupar mesures. Es 
nota que les comissions de garantia intenten reflexionar al voltant de la matrícula viva 
en molts centres. És un procés que es va iniciar fa uns anys i que mica en mica s’ha 
d’anar avançant en aquesta línia. 

-El model actual que el Consorci vol modificar, és un model massa obert i massa 
condicionat a les demandes de les famílies. La zonificació respon a barris amb 
composició social molt homogènia. Hi ha marge d’actuació per heterogeneitzar zones i 
per utilitzar les adscripcions com un recurs més proactiu per revertir el fenomen. 

-Estem en un procés en què la necessitat d’equitat està guanyant pes i està menys 
subordinada a la llibertat de tria. 

-La segregació residencial ho dificulta tot molt, però hi ha marge d’actuació. 

-Hi ha països que tenen molt tancat el tema de la segregació, i acaben provocant 
reforçar la segregació residencial. Que no passi que per arreglar una cosa, n’espatllem 
una altra. Sembla que el decret el que intenta no és acabar amb la segregació escolar, 
sinó aproximar-la a la segregació residencial.  



                                                                                                                                                        

 

 

-Volem fer zones que aportin a la lluita contra la segregació, però la sensació és que 
hem fet un pas enrere en alguns centres. 

-Diverses AFAs defensem aprofitar que hi ha zones molt desiguals econòmicament 
limítrofes, i aprofitar per fer zones mixtes heterogènies. Perdem un gran actiu si ens 
limitem als districtes o als barris com a zones. 

-Si les zones no son petites i son grans, això ens provoca altres conflictes que van en 
contra del que pretenem. 

-No he dit que les zones hagin de ser necessàriament petites i com més tancat millor, 
el que han de ser és heterogènies. És un criteri que s’ha d’implementar en el cas de 
Barcelona. 

-La clau és fer zones heterogènies, no cal que siguin molt grans, no cal forçar en excés 
les situacions, com per exemple enviar alumnat a l’altra punta de la ciutat. 

-Sembla que tot van sent tanques que anem posant per anar guiant a les persones cap 
a on toquen. Parlàvem en altres sessions que ens podem trobar amb el risc que en les 
famílies que més dificultats tenen, amb menys recursos, se’ls hi tregui la llibertat 
d’elecció. És un greuge comparatiu més. No hi hauria opció de fer altres moviments? 
No posar tanques sinó adreçar-se a les famílies, que tinguin altres inputs o criteris 
perquè no es promocioni la segregació. 

- S’ha de fomentar que les famílies escullin no segregar mitjançant programes 
d’orientació i acompanyament a les famílies en el procés d’escolarització i tria de 
centre. 

-El Pla de xoc anava molt dirigit a garantir la gratuïtat de l’escolarització a famílies 
vulnerables, però condiciona la llibertat d’elecció.  En aquest sentit, no sé si s’ha tingut 
en compte el pensament de les famílies a l’hora de dissenyar el Pla de xoc. 

-S’hauria de mirar cas per cas, però per norma general, com més obert és tot, com més 
opcions de satisfer la tria de les famílies hi ha, més segregació es genera, perquè les 
famílies tendeixen a agrupar-se d’acord amb el perfil social que tenen. 

-Una altra mesura podria ser ordenar la tria. L’administració ha de poder orientar 
criteris perquè el que sabem és que sense aquesta ordenació porta a les famílies a 
agrupar-se segons el seu origen social. I això té efectes negatius en el rendiment 
educatiu i en els resultats que obtenen els infants. 

-L’administració ha de crear les condicions òptimes perquè l’alumnat s’escolaritzi en 
bones condicions i això no passa sempre per la tria de les famílies. 

-Si estan limitats el nombre d’instituts adscrits, i a més amplies el número de places 
reservades, no sé si el millor seria ampliar les adscripcions per donar resposta a les 
famílies en procés ordinari i a les especials. 

-Sobre les adscripcions, és un procés que requerirà més temps. L’element fonamental 
és garantir que els centres de primària que volen accedir als instituts siguin 
heterogenis. Hem de mirar d’aconseguir generar itineraris entre centres de diferents 
complexitats cap a instituts perquè aquests siguin socialment més heterogenis.  



                                                                                                                                                        

 

 

-Perfecte que l’aposta sigui que els nostres fills visquin la diversitat a l’aula amb tots els 
sentits, però hi ha un repte en com es gestiona la diversitat. Els centres d’alta diversitat 
ja ho tenen per la mà, però hi ha una angoixa en com garantir aquesta educació en 
diversitats. Hi ha d’haver recursos, amb professionals, protocols d’assetjaments, etc. 

-Cal preparar als centres per acollir la diversitat d’alumnat. Hi havia certa queixa de 
determinats professionals que estaven acostumats a unes dinàmiques que es van 
veure alterades quan es va allargar l’educació obligatòria als 16 anys o quan va arribar 
la immigració. Són xocs que es van donar en moments determinats. És important 
preparar els professionals per aquest canvi de model i la formació és molt important. 

- Cal que tothom vulgui educar-se en diversitat. Si no, s’estigmatitza i es margina a 
l’alumnat NESE quan arriba a centres ordinaris i la lluita contra la segregació escolar es 
perverteix. 

-Una de les coses importants que hem de tenir en compte és que no hi ha fórmules 
màgiques, cada cas té la seva complexitat. És important que utilitzem tots els 
instruments disponibles perquè cap d’aquests instruments per si sols et resol el 
problema, ni tan sols generant equivalències entre centres. 

-Un cop més, les zones són unitats de planificació, és molt important com estan 
configurades les zones. 

-Tot s’ha de tenir en compte per evitar aquests efectes, començant per la presència de 
germans. No ho posem en qüestió, però si en un centre el 30% o 40% de l’alumnat és 
germà li costa molt canviar la dinàmica de segregació. 

-El decret estableix la possibilitat de crear reserves diferenciades, de tipus NESE A i 
tipus NESE B. És una millora en aquest sentit. Són canals diferents d’accés al sistema. 
L’administració té més capacitat per decidir, més criteris d’escolarització dels criteris 
tipus A i tipus B. 

-Es poden fer les quotes que vulguem, l’important és que siguin proporcionades. Que 
s’ajusti la oferta d’aquella quota a l’alumnat que potencialment hi pot accedir. 

-En tot cas, el sentit d’aquesta quota, ja sigui del 75% o del 90%, és per garantir aquest 
equilibri. Hem de tenir en compte que la segregació vulnera drets. 

 

 



                                                                                                                                                        

 

 

 

 

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. 

 En les properes setmanes es convocarà de nou la comissió per presentar i debatre 
l’informe resultat de les sessions.  
 

Avaluació:  

 

 


