
RESUM D’ACORDS COMISSIÓ DE SEGREGACIÓ ESCOLAR, EQUITAT I 

INCLUSIÓ 

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE BARCELONA 

15 DE GENER DEL 2020 

 

ASSISTENTS 

Carme Alegre. Presidenta (docència pública) 

Àngels Cadena (Direccions Centres Públics) 

Mª José Cesena (Consorci d’Educació Barcelona) 

Francesc Vila (Convidat Consorci Educació Barcelona) 

Víctor Ranera (Titular Centres Concertats) 

Amador Pisabarro (Plataforma defensa educació Pública, Poble Nou) 

Andrea Tuset (Famílies Sector Públic) 

Xavier Purroy (Alumnat sector concertat) 

Marta Carranza (CEMB) 

EXCUSEN ASSISTÈNCIA 

Paula Aguirre, Aran Clemente, Antonio Guerrero, Montserrat López, Mª Dolors Martí, Oriol 

Navarro, Patricia Persky, Lluís Vila i Francesc Mena. 

NO EXCUSEN I NO ASSISTEIXEN 

Araceli Orellana, Marçal Quintairos, Maria Roca i Oriol Solé. 

ORDRE DEL DIA  

- Exposició de les dades requerides al Consorci d’educació 

- Anàlisi de les dades plantejades 

- Definició del contingut a treballar la següent sessió 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

Abans d’abordar l’ordre del dia de la sessió es van tractar 3 aspectes: 

1. Es fa el retorn a la Comissió del comunicat que s’havia elaborat des de la mateixa en 

relació amb el programa de TV3 de Sense Ficció “Paper Mullat”. Un cop passat pel 

plenari conjuntament amb els altres dos comunicats sorgits des de diferents sectors, 



es va acordar redactar un de consens per poder ho fer a arribar a la Corporació 

Audiovisual de Catalunya i a Consell de la L’audiovisual Català. Un cop fet i distribuït a 

tot el plenari, tothom va aprovar el text excepte els representants de les famílies, per 

la qual cosa no va ser enviat el comunicat.  

2. Es demana, des de la Presidència de la Comissió, continuïtat en l’assistència a les 

sessions planificades per tal d’assegurar la qualitat i coherència del contingut i 

sobretot d’avançar més ràpid.  

3. Es fer un resum del parlat i acordat a les sessions anteriors per posar en context a les 

noves incorporacions: representant del Consorci a la Comissió i convidat del Consorci. 

 

Exposició de les dades requerides al CEB 

La petició era de presentar les aules d’acollida i SIEI que hi ha en aquests moments a Barcelona 

ciutat i la seva evolució durant els darrers 5 anys i les dades de l’alumnat subjecte al recurs 

dels CEPSIR i els criteris actuals (i la seva evolució), per adjudicar aules d’acollida. 

Són susceptibles de ser atesos en una aula d’acollida durant el curs 2019-2020, l'alumnat de 

nacionalitat estrangera dels següents cursos: 

- Alumnes de segon a sisè d’escoles de primària de centres públics. 

- Alumnes de segon de primària a tercer d’ESO dels instituts-escola públics i dels centres 

privats concertats. 

- Alumnes de primer a quart d’ESO dels instituts d’ensenyament secundari públics. 

Com els darrers 3 cursos, es tenen en compte les dades dels alumnes de nacionalitat 

estrangera incorporats al sistema educatiu a Catalunya a partir de l’1 de gener del 2017. En el 

cas dels alumnes incorporats entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2017, no es 

comptabilitzen els alumnes la nacionalitat dels quals correspon a un estat d’Europa o de 

l’Amèrica Llatina. Tampoc no es comptabilitzen els alumnes matriculats al curs 2018-2019 a 

segon de primària que es van incorporar amb anterioritat a l’1 de gener de 2018. 

El mes de maig (ara ja no es pot conservar el criteri), als centres públics i municipals de la 

ciutat, el nombre de dotacions es van donar en base al nombre d'alumnat que consta al RALC, 

registre d'alumnes matriculats als centres educatius d’ensenyaments reglats no universitaris 

de Catalunya: 

Criteris  0-5 0 

adjudicació 6-8 0,5 

  9-23 1 

  24-35 1,5 

  36 o més 2 
 



En el cas dels centres concertats la dotació serà sempre d'1 quan tinguin més de 9 alumnes 

que reuneixin els requisits anteriors. 

A data d'avui, a la ciutat de Barcelona, hi ha repartides 134 dotacions d’aules d’acollida i 16 

assessors LIC (llengua, interculturalitat i cohesió social) que en fan l'assessorament al 

professorat facilitant-li recursos perquè pugui atendre l'alumnat de manera integradora, 

inclusiva i personalitzada d'acord amb les seves necessitats emocionals, lingüístiques, socials i 

culturals. Els LIC formen part dels serveis educatius conjuntament amb els centres de recursos 

pedagògics (CRP) i els equips de d’assessorament psicopedagògic (EAP). 

A més, el mes de setembre es fa una formació inicial de 21 h als tutors i tutores novells. 

Aquesta formació es proposa reflexionar i donar eines per organitzar les aules d'acollida per 

alumnat nouvingut. Es treballaran aspectes pràctics tan pel que fa a l'acollida d'alumnes al 

centre, al procés d'adquisició de la llengua d'aprenentatge i al suports necessaris per accedir al 

contingut de les àrees i matèries curriculars. es destaca que cada any hi ha prop de 90 

persones inscrites per la qual cosa queda palès que tenim dificultats en fidelitzar aquest 

professorat, tot i que en molts casos el centre els pot confirmar la permanència. 

Es posa a debat la informació aportada des del CEB. 

Una de les problemàtiques detectades és la poca consolidació del professorat assignat a les 

aules d’acollida. En aquest punt s’obre un debat. Es diu que la causa d’això és el canvi constant 

de les dotacions i per tant la inestabilitat laboral del professorat assignat a les aules d’acollida, 

la conseqüència és que en quan poden agafen una plaça de tutoria que tingui continuïtat 

assegurada. 

Aquesta realitat fa que, per exemple aquest any, a Barcelona uns 100 docents d’aules 

d’acollida eren nous, fet que no ajuda a avançar en qualitat i experiència. 

Es llança la idea de introduir el coneixement a la formació inicial o en forma de menció a 

l’acabar el grau, responsabilitat de les facultats de Formació del Professorat. 

La persona convidada del Consorci presenta els criteris del Departament per adjudicar aules 

unificant els criteris dels darrers 3 anys.  

 Nombre d’alumnat nouvingut al Centre 2/3 anys des de l’arribada 

 Canvia el criteri i no es considera estranger Comunitat Europea 

 Comptabilitzen a partir de de 3r de primària fins a 4 d’ESO 

 Concretant aquest curs, arribats després de l’1 de gener del 2017 

 De 1 de gener a 31 de desembre del 2017 si que entren Europa i Amèrica llatina 

 El 1r trimestre del 2018 amb restriccions  

 

 

 

 



Propostes de millora o idees per a l’informe final 

 Que la introducció de dades al RALC es pugui realitzar des del Consorci per assegurar la 

fiabilitat i actualització. 

 Que el criteri d’edat per assignar el recurs no sigui 3r de primària sinó a partir de 1r de 

primària. 

 Que també comptin com estrangers països de la unió europea amb llengües no 

properes.  

 Remetre’ns al Pla del Síndic de greuges i reflectir la urgència de les propostes 

 A més d’analitzar les mesures addicionals i intensives del Decret d’Inclusió, analitzar i 

plantejar la necessitat d’acomplir en primer lloc les mesures universals.  

Aquestes propostes van ser fetes pels membres de la comissió de treball. 

 

Proposta de treball per a la propera sessió i deures compromesos 

Des del CEMB s’enviaran els documents ja enviats als membres de la comissió als 

representants del Consorci que no en formaven part fins ara. 

Des del Consorci es comprometen a fer arribar al CEMB els criteris explicats per adjudicar aules 

d’acollida. 

A la propera sessió del 5 de febrer es treballarà entorn a la informació sobre els SIEIS a 

Barcelona que exposarà la Mª José Cesena del Consorci d’Educació de Barcelona i membre de 

la comissió. 

 

A les 19,05h, es dona per tancada la sessió 

 

 

 

 

 


