
Comissió de Treball (*)

SEGREGACIÓ ESCOLAR, EQUITAT I INCLUSIÓ

Consell Escolar Municipal de Barcelona

(*) Formada per 17 representants del Consorci, Direccions, EAP, FAPAC, 
Sindicats, Concertada i Alumnat.



CONCLUSIONS I PROPOSTES

1) En relació a la normativa
2) En relació als centres i al professorat
3) En relació a les mesures i suports addicionals:

- AULES D’ACOLLIDA
- SUPORTS INTENSIUS A L’ESCOLA INCLUSIVA (SIEI)
- CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL PROVEÏDORS DE SERVEIS I RECURSOS
- AULES INTEGRALS DE SUPORT (AIS)



1) EN RELACIÓ A LA NORMATIVA:
• Desplegar el Decret d’Inclusiva (1) amb la dotació pressupostària 

corresponent, especialment el capítol II, on es detallen les mesures i 
suports.

• Actualitzar els terminis de la Memòria d’Impacte (2) i elaborar una nova 
memòria econòmica que garanteixi la seva aplicació.

2) EN RELACIÓ ALS CENTRES I AL PROFESSORAT:
• Promoure accions formatives per impulsar l’educació inclusiva. (Formació 

del professorat).
• Promoure que el projecte educatiu i les pràctiques educatives garanteixin 

l’educació inclusiva.
• Reduir i ajustar les ràtios alumnes/aula, especialment en centres de zones 

desafavorides.
• Avançar en la distribució equitativa d’alumnat amb NESE (3), entre tots els 

centres públics i concertats de la ciutat.



(1) Decret 150/2017 d’Educació Inclusiva.

(2) Memòria d’avaluació de l’Impacte, 28 novembre 2016.

(3) NESE: Necessitats Específiques de Suport Educatiu.

NOTES:



3)EN RELACIÓ A LES MESURES I SUPORTS 
ADDICIONALS:

AULES D’ACOLLIDA

• Ampliar els criteris en l’assignació de l’alumnat estranger nouvingut a l’aula 
d’Acollida:

- A tota la Primària i Secundària.
- Incloure els alumnes dels països de la Unió Europea de llengües no properes.
• Garantir des del CEB la distribució equitativa de recursos d’AA, segons les 

necessitats dels centres, fins a ½ dotació (mínim), a tots els centres.
• Sol·licitar al Departament d’Educació que les dades del RALC (4) es puguin 

complimentar des del CEB.
• Promoure l’estabilitat dels docents d’AA per garantir la qualitat educativa.

(4) RALC: Registre d’Alumnes de Catalunya.



SUPORTS INTENSIUS A L’ESCOLA INCLUSIVA (SIEI)

• Garantir la continuïtat del treball de la Comissió Tècnica i dels EAPs en 
l’assignació d’alumnat amb NESE3, per assegurar la plaça en el SIEI.

• Continuïtat en l’atenció d’aquest recurs i respectar el màxim de 10 
alumnes.

• Augmentar les dotacions de SIEI necessàries.

CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL PROVEÏDORS DE SERVEIS I RECURSOS
• Impulsar la creació de més dotacions i programes de suport a la inclusió 

d’alumnat amb NESE als centres ordinaris.

AULES INTEGRALS DE SUPORT (AIS)
Impulsar les aules de suport per donar atenció específica i multidisciplinar a 
l’alumnat amb NESE, que presenta trastorns mentals o de conducta greus.


