
 
 

 

 

CONSELL EDUCATIU MUNICIPAL DE BARCELONA  

Comissió de Treball Seguiment del Pla contra la Segregació Escolar i Anàlisis de 
Beques i Ajuts 

 

Tancament - 5a Sessió Curs 2020-2021 (21 de juny de 2021) 

 
 

Assistents 

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

Manel Díaz, Cap d’Escolarització del CEB. 

Carolina López, Consellera de Sants-Montjuïc. 

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

Víctor Ranera, titulars centres concertats, Joan Pelegrí. 

Andrea Tuset, Famílies del sector públic. 

Marta Carranza, secretaria del CEMB. 

Laia Garcia, tècnica CEMB.  

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

 

Ordre del dia:  

13:30h – 13:40h Benvinguda  
13:40h – 14:00h  Presentació de les propostes de l’Informe final de la Comissió de 

Treball per part del Martí Oliver, moderador de la comissió 

14:00h – 14:25h Espai de debat  
14:25h – 14:30h Tancament de la sessió  
 

Temes tractats: 

El moderador de la comissió, Martí Oliver, presenta les propostes que es desprenen de 
l’informe final: 

1. Promocionar escoles competents, no competitives 

2. Seguir millorant la capacitat de detecció d’alumnat amb NESE 

3. Ajustar l’oferta de places a la realitat demogràfica 

4. Impulsar la reserva de places i el límit de places per alumnat amb NESE 



                                                                                                                                                        

 

 

5. Restringir la matricula viva als centres educatius menys segregats 

6. Repensar el mapa escolar 

7. Informar, assessorar i acompanyar les famílies en el procés d’escolarització 

S’obre un espai de debat per tal de modificar el contingut d’aquestes propostes: 

En relació a la primera proposta, es considera que ha de quedar més clar que la 
responsabilitat de garantir la qualitat de l’ensenyament no recau únicament en els 
propis centres, sinó que l’administració educativa també ha de vetllar i acompanyar els 
centres en aquest coresponsabilitat. 

Pel que fa a la cinquena proposta, es valora que el verb “restringir” crea confusió en 
relació als centres educatius que han de quedar exclosos de la matricula viva. Es 
proposa modificar el titular per tal que quedi clar que la matricula viva no ha de 
recaure en els centres més segregats. 

En relació a la sisena proposta, es considera que ha de quedar clar que, per damunt de 
tot, s’ha de garantir una escolarització de proximitat. Recentment s’han produït casos 
d’alumnes inclosos al Pla de xoc que, degut a l’assignació d’ofici, s’han hagut de 
preinscriure en centres allunyats i mal comunicats amb els seus llocs de residència. 
S’ha de vetllar perquè la lluita contra la segregació escolar sigui compatible amb 
escolaritzar el conjunt de l’alumnat en entorns propers, i impulsar les mesures 
necessàries per reduir el percentatge de preinscripcions d’ofici entre les famílies 
vulnerables, actualment més elevat que el de les famílies ordinàries. 

Es proposa incloure una nova proposta relacionada amb la creació, d’acord amb el nou 
Decret d’admissions, d’una Taula local de planificació educativa, i de la implicació del 
CEMB com a òrgan de participació de la comunitat educativa en aquest nou espai. 

Es genera un debat en relació a com la nova catalogació de la complexitat dels centres 
per part del Departament d’Educació pot afectar les mesures impulsades contra la 
segregació escolar per part del Consorci. Des del Consorci  s’apunta que els indicadors 
de referència que fan servir, per exemple, a l’hora de realitzar l’assignació de places, 
no tenen en compte el grau de complexitat dels centres utilitzats en aquesta 
catalogació, sinó que es regeixen per altres factors. 

 

Acords:  

- Es farà arribar als membres de la comissió l'informe final amb les modificacions 
acordades per a la seva validació. 

- També es farà arribar un enllaç per tal que els membres puguin avaluar el 
funcionament de la comissió al llarg del curs. 


