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ESCOLAR



TEMÀTIQUES A TREBALLAR:

• Seguiment de l’aplicació del Pla de Xoc contra la segregació, per la 
igualtat d’oportunitats i l’èxit educatiu.

• Organització dels centres de secundària per atendre la diversitat a 
l’aula.

• Seguiment de la temporització, quantia i procediments de les 
diferents beques i ajuts.



PLANIFICACIÓ I DISTRIBUCIÓ DELS RECURSOS

Exposició de Xavier Bonal sobre la Segregació Escolar a Barcelona:

CONCLUSIONS:

• La meitat d’alumnat es matricula en escoles de no proximitat, fora de 
l’área d’influència. (L’altra meitat en escoles de proximitat).

• La segregació escolar és més alta que la segregació residencial.

• L’objectiu es buscar l’equilibri dins el districte.

• Els centres educatius han de tenir atractiu per qualsevol família de la 
zona.



RESERVA DE PLAÇA I EVOLUCIÓ DE LA NOVA 
ADMISSIÓ-1ª part
Mª Jose Cesena i Manel Diaz

CONCLUSIONS:

• A Barcelona hi ha 20.800 alumnes en situacuió de vulnerabilitat: 
11,7%. (De 177.803)

• S’observa un augment de matriculació fora de la ciutat de Barcelona.

• L’alumnat vulnerable es queda a la ciutat.

• Cal millorar la capacitat de detecció dels alumnes en situació de 
vulnerabilitat.



RESERVA DE PLAÇA I EVOLUCIÓ DE LA NOVA 
ADMISSIÓ-2ª part
• Actualment hi ha una davallada en la matrícula del nombre 
d’alumnes.

• Això crea una major competència entre els centres.

• Els centres més estigmatitzats reben menys sol·licituds i s’omplen
amb matrícula viva.

PROPOSTES:

• Reducció de ràtios a entre 20 i 24 alumnes.

• Promocionar escoles competents, amb ensenyament de qualitat, no 
competitives.



PLANIFICACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE RECURSOS PER 
LLUITAR CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR

Sheila González

PROPOSTA:

Accés generalitzat a polítiques compensatòries: beques de menjador i 
d’extraescolars, aules d’acollida.

MESURES UNIVERSALS:

• Eliminar les barreres d’accés a l’educació gratuïta.

• Cobertura pública total de la despesa educativa. (Eliminar copagament).

• Finançament ajustat a les necessitats



MESURES PER LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS:

• Salut alimentària i temps educatiu.

• Temps educatiu i ampliació d’expectatives.

• Experiències escolars no excloents.

• Gratuïtat de l’educació.

• Increment de la qualitat docent.

• Millora dels projectes dels centres.



PROPOSTES PELS CENTRES CONCERTATS:

• Contracte-programa condicionat a la lluita contra la segregació.

• Finançament per fórmula que inclogui variables de composició social.

• Regulació de preus de serveis educatius.

• Activitats complementàries dins l’horari educatiu: amb regulació i 
gratuïtat.



ALTRES PROPOSTES DE LA COMISSIÓ:

• Necessitat d’indicadors clars per la detecció d’alumnat vulnerable.

• Treball amb les escoles bressol per començar el procés d’identificació.

• Aquest any s’han identificat alumnes:

- Que comencen etapa amb ajudes del Fons Covid.

- Que tenen germans reconeguts com alumnat vulnerable.


